17. výzva MAS Region HANÁ (IROP) – Infrastruktura pro neformální vzdělávání
Kontrolní list Kritérií věcného hodnocení
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název MAS:
Název výzvy MAS:
Číslo výzvy MAS:
Název výzvy ŘO:
Číslo výzvy ŘO:
Název žadatele:
Název projektu:
Reg. číslo projektu:
Platnost:
Člen hodnotitelské komise 1:
Člen hodnotitelské komise 2:
Člen hodnotitelské komise 3:
Člen hodnotitelské komise 4:
Člen hodnotitelské komise 5:

Region HANÁ, z.s.
MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura pro neformální vzdělávání
495/06_16_075/CLLD_15_01_279
Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD
62

od 14. 08. 2020

Název kritéria
Referenční dokument
Finanční náročnost projektu, při podání
Studie proveditelnosti, žádost o
VH1
žádosti o podporu
podporu
Hodnocení
Charakteristika přiděleného počtu bodů
(body)

Popis preferenčního kritéria pro hodnocení

Číslo

20
10

Posuzuje se celková výše způsobilých výdajů na projekt
Přidělené
hodnocení/NR

Celková výše způsobilých výdajů na projekt je rovno nebo menší než
499 999,99 Kč
Celková výše způsobilých výdajů na projekt je v rozsahu 500 000 až 749
999,99 Kč
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Odůvodnění

0
Číslo

Celková výše způsobilých výdajů na projekt je rovna nebo vyšší než 750
000 Kč
Název kritéria
Referenční dokument

VH2 Stanovení rizik a jejich eliminace
Hodnocení
(body)

Studie proveditelnosti

Charakteristika přiděleného počtu bodů

25

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

0

V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

Název kritéria
Referenční dokument
Zaměření projektu na více klíčových
kompetencí v oblastech:
• komunikace v cizích jazycích
VH3
Studie proveditelnosti
• technických a řemeslných oborů
• přírodních věd
• práce s digitálními technologiemi
Hodnocení
Charakteristika přiděleného počtu bodů
(body)

Popis preferenčního kritéria pro hodnocení
Žadatel předkládá přehled možných rizik projektu v realizační fázi a době udržitelnosti s
vyznačením pravděpodobnosti výskytu, závažnosti, celkového dopadu a navrženým
způsobem eliminace rizika.
Přidělené
Odůvodnění
hodnocení/NR

Popis preferenčního kritéria pro hodnocení

Číslo

15

Projekt je zaměřen na více než jednu klíčovou kompetenci

0

Projekt je zaměřen na jednu klíčovou kompetenci

Posuzuje se, zda jsou v projektu komplexně řešeny klíčové kompetence

Přidělené
hodnocení/NR

Celkový počet bodů

0

Maximální bodové hodnocení projektu je 60 bodů.
Minimální bodová hranice úspěšného projektu je 30 bodů

Datum konání výběrové komise
Místo konání výběrové komise

Náměšť na Hané
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Odůvodnění

Jméno zapisovatele
Podpis zapisovatele

Členové hodnotitelské komise

Podpis

Splnil / nesplnil

1
2
3
4
5
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