
Kontrolní list z věcného hodnocení (platnost od 18.12. 2017)

Název MAS: Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

číslo výzvy MAS: 097/06_16_075/CLLD_15_01_071

Název výzvy MAS: MAS POHODA -lROP -lnfrastruktura středních Škol a vyšších odborných-škol 1

Název výzvy Řo mop: Zvyšováni' kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení -integrované projekty CLLD

Číslo výzvy ŘO IROP: 68

Název žadatele: Střední šl(ola -Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška

Název projektu : Výuka s Wi-Fi ve škole pro techniky

Registrační číslo : CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007985

l(rajské pracoviště CRR: Hradec Králové

Věcné hodnocení
Kritérium Bodovéohodnocení

1. Projekt řeší využití výstupů projektu v kalendářním roce 10

Bodové rozmezí: 10 bodů -Výstupy projektu jsou využité více než 10 měsíců v roce.

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

0 bodů -Výstupy projektu jsou využité méně než 10 měsíců v roce.

Zdroj informací: Studie proveditelnosti (kap. 9, odst. Popis využ.n:í výstupů v kalendářni'm roce).

Od ůvodněni' hodnocení: Ve studii  proveditelnosti je uvedeno, že výstupy projektu  budou využity po celý rok, tedy po dobu  12  měsíců. V období školního roku budou výstupy využity
žáky a studenty řádného studia (čtyřleté a tříleté studijní obory, nástavbové studium, rekvalifikační programy, celoživotní vzdělávání). V obdobíprázdnin  škola
koná profesní školení (přípravu) zaměstnanců z okolních podniků. Škola průběžně provádí školení nových zaměstnanců, v srpnu seminář o  novinkách v rámci
řízení CNC obráběcích strojů a přípravný kurz pro zkoušky z vyhlášky 50. Výstupy projektu využiji' žáci partnerských a spolupracujících škol v období mimo hlavní
vyučovací dobu a o prázdninách.

2. Výstupy projektu přispějí k začlenění sociálně vyloučené lokality 10

Bodové rozmezí: 10 bodů -Projekt je realizován alespoň částečně ve správním obvodu obce s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou lokalitou.

0 bodů -Projekt není realizován ani částečně ve správním obvodu obce s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou lokalitou.
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_1studíe provediteinostHkap. 3, odst. Místo reanzace projektumna'ýza s°Cíá`ně vy'°Učených '°ka"t v čR.                                                vk           .  hož území se nachází

Odůvodnění hodnoceni: Vestudnproveditelnostijeuvedeno,žeprojektjerealizovánnaúzemísprávníhoobvoduobcesrozsirenoupusobnostiDob"a,mB::C:,á:::Ít=:°k:č:::j':koa::t=u=:Set,eo=Ívr:::'íZ=CuečJíenaerfeoár'=::;=uD=bdr:,šác:Íníprodospěié                           °10bodů-Výstupyzprojektubudousloužitikzájmovémuceloživotnímučineformálnímuvzděláváníprodospělé.0bodů-Výstupyzprojektunebudousloužkkzájmové"celoživotnímučineformálnímuvzděláváníprodospělé.Studieproveditelnosti(kap.9,odst.Popisčasovéhovyužitívybudovanéinfrastruktuwkvedlejší,hospodářskéčinmst"Žadatelvestudnproveditelnostiuvádí,ževýsledkyprojektubudouvyužíványstudentyvrámcirekvalifikačníchprogramůaceloživotníhovzdělávání.Ktomdáleuvádí,ževobdobíletníchprázdninškolakonáprofesníškolení(přípravu)zaměstnancůzokolníchpodniků,vsrpnuseminářpmodborníwapřípravnýkmprozkoušwzvyhlášky50.Dálejeuvedeno,ževýstupyprojekmvyužijížácipartnerskýchaspolupracujícíchškolvobdobímimohlavnívyučovacídobuao

3.     Vystupy proiektu budBodovérozmezí:

Zdroj informaci:Odůvodněníhodnocení:

prázdninách.Zuvedeného  popi"  není možné  určit  rozsah využití výstupů  projektu  k zájmovému, celoživotnímu  či  neformálnímu vzdělávání pm dospělé  během  školníhorokuaninaplněníjednotlivýchparametrů/podmínektétoaktMWwedenévupřesněníkhodnoceníkritéria.Abybylomožnépřidělit10bodů,musíbftwstudnproveditelnostižadatelempopsáno,jakbudouvýstupyprojektuvyužíványkzájmovému,celoživotnímučineformální"vzdělávánípmdospělé,arozsahtohotovyužitímusíbftnastavensfrekvencímin.1xměsíčněběhemškolníhoroku.Tonenímožnézuvedenéhopopisuurčit,aprotokomisezatotokritériumudělujeobodů.10•®..'h1..ace

•         '   `..      fá.   d    telnostiazpusobyieiic   eim]n
v

Bodové rozmezí: 10  bodů  -  Žadatel  ve  Studn  proveditelnosti  (kapitola  13  -  Analýza  a  řízení  rizik)  uvedl  vsechna  relevantni       audržitelnostiprojektuvč.způsobujejicheliminace.PřípadněžadateladekvátněveStudiiproveditelnostiodůvodnHpročněkterérelevantnírizikonepovažujezaopodstatněné/reálné(vtakovémpřípaděnemusíbftvyplněnzpůsobeliminacetohotorizika).Je-Hvprojektuzahmutovíceškol,rizikamusíbftpopsánapmkaždouznichpřípadnězanalýzyrizikmusívyplývat,žepostihujevšechnyřešenéškoly.Pokudbyrizikabybpopsá"jenpmněkterouzeškoluvedenýtivprojektu(případněbytotovyplývabzanalýzyrizik)budeprojektuuděleno5bodůvrámcinásledujícíhokritéria.Pozn.:rizikauvedenávosnowstudieproveditelnostijsoupouzepříkladem,žadatelnemápovinnostjevesvéstudnproveditelnostiuvádětvšechny,zvláštěpokudpmnějnejsourelevantní.5bodů-ŽadatelveStudiiproveditelnosti(kapitola13-Analýzaařízenírizik)uvedlpouzeněkterárelevantní"0rizikavztahujícísekfázirealizaceaudržitelnostiprojektuvč.způsobujejicheliminace,nebouvedlrelevantní(hlavní)rizikapouzevněkteréfáziprojektqnebojeuvedlčástečněneboneuvedlzpůsobeliminaceriziktimneplatívpřípadě,žežadatelzdůvodnítakovérizikojakonerelevantnívevztahukprojektuLPřípadnějsoumožnékombh"těchtovariant.Hodnotitelvkomentářipopíše,kterápodmínkanenísplněnaatutokonkrétněodůvodní.Pozn.:rizikawedenávosnověstudieproveditelnostijsoupouzepříkladem,žadatelnemápovinnostjevesvéstudiiproveditelnostiuvádětvšechny,zvláštěpokripronějnejsourelevantní.HodnotitelpřiděH5bodůdle'Yd'hostuuvpřípaděževyhodnotHevestudiiproveditelnostižadatelnepostihlněkterézrizikrelevantníchproprojekt.
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0 bodů -Žadatel neuvedl ve Studii proveditelnosti (kapitola 13 -Analýza a ři'zení rizik) žádné riziko v realizační fázi a ve fázi udržite]nosti (platí současně).

Zdroj informací:Odůvodněníhodnocení: Studie proveditelnosti (kap.13 Analýza a řízení rizik).

Studie proveditelnosti  (kapitola  13)  uvádí všechna  relevantní rizika včetně způsobu jejich eliminace. Žadatel ve Studii  proveditelnosti  uvádí podrobné členěni'
hlavních rizik do skupin právní, technická, provozní a finanční vč. způsobu jejich eliminace.

Celkový počet bodů udělených l{omisí: 30

Maximální možný počet bodů: 40

Minimální počet bodů potřebný pro sp]nění podmínek věcného hodnocení: 20

žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení {Ano x Ne): ANO

Datum podpisu hodnocení: 20.3. 2018

Jméno a příjmení člena komise: Ing. Petra Zilvarová Podpis člena komise: 2;ó„J
Jméno a příjmení člena komise: Mgr. Jana Mervartová Podpis člena komise:

'-                 --:---_

Jméno a příjmení člena komise: lng. Jaroslav Bašek Podpis člena komise: :,-----j-
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