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Kritéria věcného hodnocení
Číslo

1.

Název kritéria

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

Referenční dokument

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

Popis pro hodnocení

Hodnocení
(body)

Žadatel uvedl dostatečně podrobně a reálně hlavní rizika.
Pro přidělení plného počtu 10 bodů je třeba, aby žadatel uvedl v kapitole "Analýza a
řízení rizik" Studie proveditelnosti 10 a více relevantních rizik vztahujících se na jeho
projekt. Současně platí, že u všech uvedených rizik musí být stanovena závažnost,
pravděpodobnost výskytu a způsob jejich eliminace.

10

Žadatel uvedl pouze některá rizika/uvedl rizika pouze v některé fázi projektu/neuvedl
nebo uvedl pouze částečně způsob eliminace rizik.
5 bodů bude žadateli přiděleno v případě, že žadatel v kapitole „Analýza a řízení rizik“
Studie proveditelnosti uvede 5 až 9 rizik, která jsou relevantní pro jeho projekt.
Současně platí, že u všech uvedených rizik musí být stanovena závažnost,
pravděpodobnost výskytu a způsob jejich eliminace.

5

Žadatel neuvedl dostatečně podrobně a reálně všechna rizika v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti a způsob jejich eliminace.
Žadateli nebude přidělen žádný bod, pokud v kapitole "Analýza a řízení rizik" Studie
proveditelnosti uvede méně než 5 rizik, která jsou relevantní pro jeho projekt.

0

Přidělené
hodnocení

Odůvodnění

(Aspekt kvality: Proveditelnost projektu)

Popis kritéria: Bodovací kritérium se vztahuje k hlavním rizikům v realizační fázi a ve fázi udržitelnosti. Bude podpořen projekt, u něhož jsou v Žádosti o podporu a ve Studii proveditelnosti
uvedena hlavní rizika: technická, finanční, právní a provozní. U každého rizika musí být jasně uvedeno, zda jde o riziko spadající do realizační fáze, do fáze udržitelnosti, nebo případně do
obou fází. U každého rizika musí být popsány konkrétní způsoby jeho eliminace.

Výše celkových způsobilých výdajů projektu
2.
(Aspekt kvality: Hospodárnost projektu)

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše do 700.000,- Kč včetně.

15

Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše od 700.001,- do 1.200.000,- Kč.

10

Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše od 1.200.001,- do 1.700.000,- Kč.

5

Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 1.700.001,- Kč a více.

0

Popis kritéria: Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k výši celkových způsobilých výdajů projektu. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s nižšími celkovými způsobilými
výdaji. Relevantními celkovými způsobilými výdaji projektu pro hodnocení tohoto kritéria jsou výdaje vztahující se k datu podání projektu.

3.

Zapojení partnerů do plánování či realizace
projektu
(Aspekt kvality: Efektivnost projektu)

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti
Memorandum o spolupráci

V rámci projektu je plánována spolupráce se dvěma a více subjekty.

20

V rámci projektu je plánována spolupráce s jedním subjektem.

10

V rámci projektu není plánována spolupráce se žádným subjektem.

0

Popis kritéria: Bodovací kritérium se vztahuje k zapojení partnerů do plánování či realizace projektu. Bude podpořen projekt, v rámci kterého je plánována účinná a zcela konkrétní
spolupráce s partnery při plánování či realizaci projektu. Partnerem může být jiná MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, nestátní nezisková organizace z oblasti kultury a vzdělávání, sociálních služeb,
zaměstnavatel apod. Konkrétní způsob spolupráce je popsán v Žádosti o podporu, Studii proveditelnosti a je zakotven v Memorandu o spolupráci.

Dopad na území MAS Hlučínsko
4.
(Aspekt kvality: Efektivnost projektu)

Technická připravenost projektu
5.
(Aspekt kvality: Proveditelnost projektu)

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti

Výstupy projektu budou využívat děti ze 4 a více obcí nebo místních částí.

15

Výstupy projektu budou využívat děti ze 2 až 3 obcí nebo místních částí.

7

Výstupy projektu budou využívat děti z jedné obce nebo místní části.

0

Popis kritéria: Bodovací kritérium se vztahuje k dopadu projektu na území MAS Hlučínsko. Bude podpořen projekt, jehož výstupy bude využívat více dětí z obcí nebo místních částí. Dopad
na území (využití výstupů projektu) bude jednoznačně popsán ve Studii proveditelnosti. Určující jsou přitom adresy trvalého pobytu dětí.
Pokud žadatel v rámci realizace uvedené údaje nedodrží, může to v konečném důsledku vést až ke ztrátě bodového kritéria a k odejmutí dotace!

Žádost o podporu, Studie
proveditelnosti, stavební povolení
nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru
nebo veřejnoprávní smlouvu
nahrazující stavební povolení nebo
Čestné prohlášení žadatele, že není
vyžadováno stavební povolení,
ohlášení stavby ani jiné opatření
stavebního úřadu.

Žadatel (projekt) má ke dni podání Žádosti o podporu platné pravomocné stavební
povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou
veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo k Žádosti o podporu přiloží
čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo
součástí projektu nejsou stavební práce.

10

Žadatel (projekt) nemá ke dni podání Žádosti o podporu platné pravomocné stavební
povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou
veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo nedoložil čestné prohlášení,
že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).

0

Popis kritéria: Bodovací kritérium se vztahuje k technické připravenosti projektu. Bude podpořen projekt, u kterého má žadatel ke dni podání Žádosti o podporu platné pravomocné
stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo k Žádosti o podporu přiloží čestné
prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.

Zařízení umožňuje pobyt dětem mladším tří let
6.
(Aspekt kvality: Účelnost projektu)

7.

Součástí projektu jsou úpravy venkovního
prostranství

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti

Využití k mimoškolním aktivitám
8.
(Aspekt kvality: Efektivita projektu)

10

Zařízení neumožňuje pobyt dětem mladším tří let.

0

Popis kritéria: Bodovací kritérium se vztahuje k možnosti umístit v zařízení dítě mladší tří let. Budou zvýhodněny projekty, v jejichž rámci bude umožněn pobyt dětem mladším tří let .
Možnost pobytu dětí, které jsou mladší než tři roky, bude bude popsána v Žádosti o podporu a Studii proveditelnosti. Dokladem o možnosti pobytu dětí mladší 3 let bude školní řád MŠ
nebo jiný závazný dokument. Pokud žadatel v rámci realizace tuto podmínku nedodrží, může to v konečném důsledku vést až ke ztrátě bodového kritéria a k odejmutí dotace!

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti

(Aspekt kvality: Efektivita projektu)

Zařízení umožňuje pobyt dětem mladším tří let.

Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství.

10

Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství.

0

Popis kritéria: Bodovací kritérium se vztahuje k úpravám venkovního prostranství. Budou zvýhodněny projekty, v jejichž rámci budou realizovány úpravy venkovního prostranství
(přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky). Venkovní úpravy, které hodlá žadatel realizovat, budou popsány v Žádosti o podporu a Studii proveditelnosti.

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti

Výstupy z projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí.

10

Výstupy z projektu nebudou sloužit k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí.

0

Popis kritéria: Bodovací kritérium se vztahuje k tomu, zda budou výstupy projektu sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí. Budou zvýhodněny projekty, jejichž výstupy budou
sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí. Mimoškolní aktivity, ke kterým budou výstupy projektu sloužit, žadatel deklaruje a konkrétně popíše v Žádosti o podporu a ve Studii
proveditelnosti. Dokladem o realizaci mimoškolních aktivitách dětí budou prezenční listiny, zápisy, plány či jiné relevantní dokumenty. Pokud žadatel v rámci realizace tuto podmínku
nedodrží, může to v konečném důsledku vést až ke ztrátě bodového kritéria a k odejmutí dotace!

Celkový počet bodů

0

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl, je 50 bodů. Maximální počet bodů je 100 bodů.
Závěrečné vyjádření komise (projekt splnil/nesplnil podmínky věcného hodnocení):

Jméno a příjmení člena komise

PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Podpis člena komise

Datum a místo jednání Hodnotící a výběrové komise:
Jméno a podpis zapisovatele:

