Opatření 5: Vzdělávání - naše budoucnost
Předškolní vzdělávání
Příloha č.1 Kritéria pro výběr projektů - kritéria pro věcné hodnocení projektu
Věcné hodnocení žádosti o podporu
Číslo

1.

Název kritéria
Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů
projektu

Referenční dokument

Žádost o podporu, Položkový rozpočet stavby

(Aspekt efektivnosti)

Popis pro hodnocení

Hodnocení
(body)

Celkové způsobilé výdaje činí max. 750 000,00 Kč včetně.

20 bodů

Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 750 000,1 až 1 500 000,0 Kč včetně.

10 bodů

Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 1 500 000,1 až 3 000 000,0 Kč včetně.

5 body

Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 3 000 000,1 a více Kč.

0 bodů

Věcné hodnocení žádosti o podporu v rámci infrastruktury pro předškolní vzdělávání
Číslo

2.

Název kritéria
Realizace projektu napomůže umístění dětí
mladších 3 let

Referenční dokument

Popis pro hodnocení

Hodnocení
(body)

Zařízení umožněje pobyt dětem mladším 3 let

10 bodů

Zařízení neumožněje pobyt dětem mladším 3 let

0 bodů

Projekt zvyšuje celkovou kapacitu zařízení MŠ v obci o více jak 8 míst

10 bodů

Projekt zvyšuje celkovou kapacitu zařízení MŠ v obci o 8 míst

5 bodů

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

(Aspekt efektivnosti)

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu MŠ
3.

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti,
Projektová dokumentace

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu MŠ
3.

4.

(Aspekt potřebnosti)

Mateřská škola umožňuje pobyt dítěte v
zařízení více jak 8 hodin denně

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti,
Projektová dokumentace

Projekt nezvyšuje celkovou kapacitu zařízení MŠ v obci

0 bodů

MŠ umožní pobyt dítěte po dobu více jak 8 hodin denně - ve studii
proveditelnosti musí být popsáno po jakou dobu MŠ umožní pobyt dítěte v
zařízení

10 bodů

MŠ neumožní pobyt dítěte po dobu více jak 8 hodin - ve studii proveditelnosti
musí být popsáno po jakou dobu MŠ umožní pobyt dítěte v zařízení

0 bodů

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

(Aspekt efektivnosti)

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl, je 25 bodů. Maximální počet bodů je 50.

