Příloha č.2

Kritéria pro věcné hodnocení projektu
Název výzvy MAS: LAG Podralsko – IROP – Rozvoj komunitních center I
Číslo výzvy MAS: 12
Název výzvy ŘO: Výzva č. 62 Sociální infrastruktura
Číslo výzvy ŘO: 62.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 1.3.1 Rozvoj sociálních služeb na území MAS Integrované strategie LAG Podralsko
Číslo

1.

Název kritéria

Vazba mezi cíli projektu a popisem
klíčových/hlavních aktivit
(Aspekt účelnosti)

2.

Vazba mezi klíčovými/hlavními aktivitami a
rozpočtem
(Aspekt účelnosti)

Referenční dokument

Žádost o podporu, záložka Cíl projektu a Popis
klíčových aktivit, relevantní přílohy s popisem
klíčových aktivit (pokud existují), Studie
proveditelnosti/Podklady pro
hodnocení/Podnikatelský plán

Žádost o podporu, záložka Popis klíčových aktivit,
relevantní přílohy s popisem klíčových aktivit
(pokud existují), záložka Rozpočet, Studie
proveditelnosti/Podklady pro
hodnocení/Podnikatelský plán, Položkový
rozpočet stavby, Stanovení výdajů za stavbu

Popis pro hodnocení
Klíčové aktivity jsou v souladu s cíli projektu, je mezi nimi jasná a logická vazba.
Klíčové aktivity detailně rozpracovávají cíle projektu a konkrétním a zřetelným
způsobem přispívají k jejich naplňování.

Hodnocení
(body)
10 bodů

Klíčové aktivity jsou v ojedinělých případech v nesouladu s cíli projektu. V těchto
případech mezi nimi není zcela jasná a logická vazba. Tyto nedostatky však nemají 0 bodů
podstatný vliv na úspěšnou realizaci projektu.
Všechny klíčové aktvity jsou reflektovány v rozpočtu projektu. Z popisu klíčových
aktivity je patrné, že nevznikají výdaje, které jsou v projektu uznatelné a nejsou
zohledněny v rozpočtu projektu.

10 bodů

Některé klíčové aktvity projektu (nebo jejich část) nejsou zcela zohledněny v
rozpočtu projektu. Tyto nedostatky však zanedbatelné a nemají podstatný vliv na 0 bodů
úspěšnou realizaci projektu.

Technická připravenost projektu
3.
(Aspekt proveditelnosti)

4.

Projekt je svým zaměřením zacílen na dvě a
více cílových skupin.
(Aspekt účelnosti a potřebnosti)

Žádost o podporu, 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 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
přiloží čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení
(ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.

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).

10 bodů

0 bodů

Projekt je svým zaměřením zacílen na dvě a více cílových skupin. Žadatel v Žádosti
o podporu/ve Studii proveditelnosti popsal cílové skupiny projektu. Z popisu je
zřejmé, že projekt je zaměřen na dvě a více cílových skupin. Cílovou skupinou
5 bodů
projektu jsou v této výzvě: osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené
sociálním vyloučením, osoby sociálně vyloučené. Hodnotitel nalezne informace ve
Studii proveditelnosti v kap. 2, popřípadě v jiných podkladech k hodnocení.
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti,
Projekt svým zaměřením necílí na dvě a více cílových skupin. Žadatel v Žádosti o
podporu/ve Studii proveditelnosti popsal cílové skupiny projektu. Z popisu je
zřejmé, že projekt je zaměřen na jednu cílovou skupinu. Cílovou skupinou projektu
0 bodů
jsou v této výzvě: osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním
vyloučením, osoby sociálně vyloučené. Hodnotitel nalezne informace ve Studii
proveditelnosti v kap. 2, popřípadě v jiných podkladech k hodnocení.

Projekt poskytuje více než jednu registrovanou sociální službu.
Žadatel
v Žádosti o podporu/ve Studii proveditelnosti uvedl počet sociálních služeb, které
budou v Komunitním centru poskytovány, a zároveň zvolil indikátor 5 54 02 POČET
POSKYTOVANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. V podkladech pro hodnocení je
uveden cílový stav v oblasti sociálních služeb po realizaci projektu. Dále ze
10 bodů
specifikace sociálních služeb vyplývá, že v projektu budou poskytovány pouze
ambulantní, popřípadě terénní sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách. Vyloučeny jsou pobytové sociální služby, které nejsou určeny
široké veřejnosti a zároveň také sociálníslužby, které nejsou zaměřeny výhradně
na seniory. V rámci projektu bude poskytována více než jedna sociální služba.

5.

Projekt poskytuje jednu nebo více
sociálních služeb (podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, v platném znění).

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, kap.
xxx

(Aspekt účelnosti a potřebnosti)

6.

Projekt poskytuje jednu registrovanou sociální službu.
Žadatel v Žádosti o podporu/ve Studii proveditelnosti uvedl počet sociálních
služeb, které budou v Komunitním centru poskytovány, a zároveň zvolil indikátor 5
54 02 POČET POSKYTOVANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. V podkladech pro
hodnocení je uveden cílový stav v oblasti sociálních služeb po realizaci projektu.
5 bodů
Dále ze specifikace sociálních služeb vyplývá, že v projektu budou poskytovány
pouze ambulantní, popřípadě terénní sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách. Vyloučeny jsou pobytové sociální služby, které nejsou určeny
široké veřejnosti a zároveň také sociálníslužby, které nejsou zaměřeny výhradně
na seniory. V rámci projektu bude poskytována více než jedna sociální služba.

Projekt neposkytuje registrovanou sociální službu.
Žadatel v Žádosti o podporu/ve Studii proveditelnosti neuvedl počet sociálních
služeb, které budou v Komunitním centru poskytovány, a zároveň nezvolil
indikátor 5 54 02 POČET POSKYTOVANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. V rámci
projektu nebude poskytována sociální služba.

0 bodů

Využití stávajících budov – projekt zabývající se
stavební obnovou nevyužívané, zchátralé,
Žádosti o podporu Projektová dokumentace,
případně nezkolaudované budovy/areálu.
Studie proveditelnosti

Bude využita stávající nevyužívaná, zchátralá, případně nezkolaudovaná budova.

10 bodů

(Aspekt efektivity)

Nebude využita stávající nevyužívaná, zchátralá, případně nezkolaudovaná
budova.

0 bodů

Celkový počet bodů

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 30 bodů. Maximální počet bodů je 55.

Složení komise:
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Datum a místo konání hodnotící komise:
Jméno a podpis zapisovatele:

Podpisy přítomných členů hodnotící komise:

Závěrečné
vyjádření
komise

