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5
1.  |  Proiekt resi vyuzitiBodovérozmezi': stupupro)e    u10bodů-Výstupy projektu jsou využité více než 10 měsíců v roce.

5 bodů -Výstupy projektu jsou využité 10 měsíců v roce.•kt.užitéméněnežl0měsícůvroce.

Zdroj informací:

O bodu -Vystupy proie    ujsou vystudjeprovediteinosti*apůodsHopis využitívýstupů v ka'endářním r:Ce).  v,          ,        ,                                  ,., d    .             Během    rázdnin bude používán ve

Od ůvodnění hodnocení: Ve studii proveditelnosti je uvedeno, že realizovaný výtah bude sloužit predevsim ve skolnim roce, tedy od zam    o cervna.                 pvýjimečnýchpřípadech,např.přirealizacirůznýcholympiádaškolníchsoutěží,kteréprobíhajímimoškolnívýukuTakébudesloužit pro učiteběhemprázdninnaškolepřipravovatvýukuVzhledemktomu,žezdeneníjasněkonkretizovánafrekvencevyužitívýstupůběhemškolníchprle, kteří budouázdnin,uděluje

k.°.=:Se :: t°ět°í:r::::::= 5 ,bo°udč:.n=e,::t:,ríe=izovaný wah bude sIOužit především ve školním roce.                                                                                ,           ío

2.  |  VystLipy pro)ektu priBodovérozmezí: speii    zacen  n                   vy10bodů-Projektjerealizován alespoň částečně ve správním obvodu obce s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou lokalitou.0bodů-Projektnenírealizovánaničástečněvesprávnímobvoduobcesrozšířenoupůsobnosti'sesociálněvyloučenouloka]itou.
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zdroj jnformací:                       studie proveditelnosti (kap. 3, Odst. MÍst° rea'jzace pr°jektu)' Ana'ýza :°C,!:',ně.W'.°Učených ':kka"t v čR.,vním obvodu oRP Dobruška.

Ve stud.i.i prov,edite!nostue uvede::, že :bje:: ::::y,=eá::íC=:Z=Vdcě:::ráa:::::S:lo=pe::: D°brus  a/ Ve spra                                                                   ,           oOdůvodněni' hodnoceni:

3.  |  Výstupy projektu budBodovérozmezi:ou slouzit take k zá)movému, celo  ivotnimu ci10bodů-Výstupyzprojektubudousloužitik zájmovému, celoživotnímu či neformálnímu vzdělávání pro dospělé.

•        '                                     b  d      sloužit k zá.movému  celoživotnímu či neformálnímu vzdělávání pro dospělé.

Zdroj informací:

Obodu -Vystupyzprojektu ne  u   ou                      i                 ,Studieproveditelnosti(kap.9,odst.Popisčasovéhovyužití vybudované infrastruktury k vedlejší, hospodářské činnosti).•blt.dělávánídospělých  škola nemá vezřizovacílistině

Odůvodnění hodnocení: Ve studii proveditelnosti je uvedeno, že vedlejší hospodářska cinnost na skole neprobiha a to ani v o   as i vzpovolenouhospodářskoučinnost.Vzdělávánídospělýchveškolezatímneprobíháaanineníplánováno.Žadatel předpokládá, že tomu bude tak i po celou dobuUdržíte'n,°:tí.kpr°jekt:j.začnífáz„vefázjudriiteinostiazpůsobyjejicheliminace!L°

|  4.  |  V projektu jsou uvedeBodovérozmezí:
na hlavni rizi  a v rea10bodů-Žadatelve  Studn  proveditelnosti  (kapitola  13  -  Analýza  a  řízení  rizik)  uvedl  všechna  relevantní  (hlavní)  rizika  vztahující  se  k  fázi  realizace  audržitelnostiprojektwvč.způsobujejicheliminace.PřípadněžadateladekvátněveStudiiproveditelnostiodůvodnHpročněkterérelevantnírizikonepovažujezaopodstatněné/reálné(vtakovémpřípaděnemusíbýtvyplněnzpůsobeliminacetohotorizika).Je-HvprojektuzahmutovíceškoLrizikamusíbýtpopsánaprokaždouznich,případnězanawrizikmusívyplývat,žepostihujevšechnyřešenéškoMPokudbyrizikabylapopsánajenproněkterouzeškoluvedenýchvprojektu(případněbytotovypmzanalýzyrizik)budeprojektuuděleno5bodůvrámcinásledujícíhokritéria.Poz"rizikauvedenávosnověstudieproveditelnostijsoupouzepříkladem,žadatelnemápovinnostjevesvéstudiiproveditelnostiuvádětvšechny,zvláštěpokudpronějnejsourelevantní.

5  bodů  - Žadatel  ve  Studn  proveditelnosti  (kapitola  13 -Analýza  a  řízení rizik)  uvedl  pouze  některá  relevantní {hlavno  rizika  vztahující se  k fázi  realizaft  audržitelnostiprojektuvč.způsobujejicheliminace,nebouvedlrelevantní(hlavní)rizikapouzevněkteréfáziprojeftHnebojeuvedlčástečněneboneuvedlzpůsobeliminaceriziktimneplatívpřípadě,žežadatelzdůvodnítakovérizikojakonerelevantnívevztahukprojektu).Případnějsoumožnékombinacetěchtovariant.Hodnotitelvkomentářipopíše,kterápodmínkanenísplněnaatutokonkrétněodůvodní.Pozn.:rizikauvedenávosnověstudieproveditelnostijsoupouzepříkladem,žadatelnemápovinnostjevesvéstudiiproveditelnostiuvádětvšechny,zvláštěpokudpronějnejsourelevantní.HodnotitelpřiděH5bodůdlevýšeuvedenéhopostupuvpřípadě,ževyhodnotí,ževestudnproveditelnostižadatelnepostihlněkterézrizikrelevantníchproprojekt.

0bodů-ŽadatelneuvedlveStudHproveditelnosti(kapitola13-Analýzaařízenírizik)žádnérizikovrealizačnífáziavefáziudržitelnosti(platísoučasně).studieprovediteinosti(kap.13Analýzaařízenírizík).,..v.oŽdateivestudnprovediteinostiuvádípodrobné členění

Zdroj informaci:

Odůvodnění hodnoceni: Studie proveditelnosti (kapitola 13) uvádí všechna relevantni rizika vcetne zpusobu ieiich eliminace.    ahlavníchrizmdoskupinprávní,technická,provozníafinančnívč.způsobujejicheliminace.Zároveňsezabývá těmi s největším negativním dopadem na průběh

realizace projektu.
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'       -          d®    d'l  n'chkomisí.
2540

Ce[kovy pocet bo  u u  e e  yMaximálnímožnýpočetbodů:®' '             Inění   odmínekvěcnéhohodnocení:
20ANO

Minimálni počet bodu potrebny pro SPPVcnéhohodnocení (Ano x Ne}:

Zádost o podporu splnila podminky ve•hodní.203.2018

Datum podpisu        noce    .'-,vk  .    .

lng. Petra ZilvarováMgrJanaMervartová
Podpis člena komise:Podpisčlenakomise: llllllllllllllllmiz

Jméno a prtimeni clena   omise.v-,1k.Se.

flMrůůtiftAT;
Jménoapriimeničena   omi    .Jménoapříimeníčlenakomise:

lng. Jaroslav Bašek
Podpis člena komise: é*`
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