
Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Přidělené 

hodnocení
Odůvodnění

Do projektu jsou zapojeni kromě žadatele min. 2 partneři 20 bodů

Do projektu je zapojen kromě žadatele pouze 1 partner 10 bodů

Do projektu kromě žadatele není zapojen žádný partner 0 bodů

Výše způsobilých výdajů nepřekročí 1.500.000,- Kč včetně 10 bodů

Výše způsobilých výdajů je od 1.500.000 Kč do 2.500.000 Kč 5 bodů

Výše způsobilých výdajů je vyšší než 2.500.000,- Kč 0 bodů

Součástí projektu je úprava zeleně a pořízení venkovního mobiliáře. Hodnotitel v 

komentáři uvede, jaká úprava/obnova/vysázení zeleně je v projektu realizována.
20 bodů

Součástí projektu je úprava zeleně, nebo pořízení venkovního

mobiliáře 
10 bodů

Součástí projektu nejsou úpravy okolí zařízení 0 bodů

Projekt má svými výstupy  konkrétní a jasně dohledatelný dopad

na území 4 a více obcí nebo jejich částí
20 bodů

Projekt má svými výstupy  konkrétní a jasně dohledatelný dopad

na území 2-3 obcí nebo jejich částí
10 bodů

Projekt má svými výstupy  konkrétní a jasně dohledatelný dopad

na územípouze 1 obce nebo jejich částí
0 bodů

Počet obyvatel je méně než 500 20 bodů

Počet obyvatel je 50 až 2.500 včetně 10 bodů

Počet obyvatel je 2.501 až 5.000 5 bodů

Obec/město má více než 5.000 obyvatel 0 bodů

5. 
Počet obyvatel obce/města, ve které se daný 

projekt realizuje (potřebnost, účelnost)
Žádost o podporu, Dokument ČSÚ: Počet 

obyvatel v obcích České republiky 

4. 

Dopad projektu na území více obcí či jejich 

částí na území MAS Radbuza (potřebnost, 

účelnost)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti (kap. 2 - Podrobný popis 

projektu)

3.
Součástí projektu je úprava okolí zařízení 

(efektivnost, účelnost)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti (kap. 2 - Podrobný popis 

projektu)

2.
Výše způsobilých výdajů ke dni podání žádosti 

o podporu (hospodárnost, efektivnost)
Žádost o podporu 

1.

Do plánování či realizace projektu jsou 

zapojeni kromě žadatele další 

subjekty/partneři (proveditelnost, efektivnost)

Partnerská smlouva, která je přílohou žádosti o 

podporu

Platnost od: 14.12.2018

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č.  1.2 Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání Integrované strategie MAS Radbuza

Název projektu:

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č.  1.2 Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání

Integrované strategie MAS Radbuza

Název výzvy MAS: 8.Výzva MAS Radbuza-IROP-Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání (II.)

Číslo výzvy MAS: 237/06_16_075/CLLD_16_01_100

Název výzvy ŘO: Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - 

int.pr.CLLD

Číslo výzvy ŘO: 06_16_075



0

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 45 bodů. Maximální počet bodů je 90 bodů.

Podpisy přítomných členů Výběrové komise:

Datum a místo konání Výběrové komise:

Jméno a podpis zapisovatele:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Celkový počet bodů

Složení komise:
Závěrečné vyjádření komise (projekt splnil/nesplnil podmínky věcného 

hodnocení)


