Kritéria hodnocení pro výzvu č. 10 IROP - MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko z.s. - Komunitní centra II, Infrastruktura sociálních služeb

Kritéria formálních náležitostí
Číslo

Název kritéria

Referenční dokument

Způsob hodnocení kořenového kritéria

Napravitelné/
Nenapravitelné

ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny
náležitosti.

1.

2.

3.

Žádost o podporu,

Žádost o podporu je podána v předepsané formě. Výzva MAS

Žádost o podporu je podepsána oprávněným
zástupcem žadatele.

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a
obsahově splňují náležitosti, požadované v
dokumentaci k výzvě MAS.

Žádost o podporu,
Plná moc/Pověření

Žádost o podporu,
povinné přílohy Žádosti o podporu,
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce,
Výzva MAS

NE - Žádost o podporu není podána v předepsané formě nebo obsahově nesplňuje
všechny náležitosti.

Napravitelné

ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo
pověřeným zástupcem.

Napravitelné
NE - Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo
pověřeným zástupcem.

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy podle Specifických pravidel pro
žadatele a příjemce výzvy ŘO IROP a výzvy MAS, a obsahově splňujı ́ náležitosti, které
požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.

Napravitelné
NE - K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle Specifických pravidel pro
žadatele a příjemce výzvy ŘO IROP a výzvy MAS, nebo obsahově nesplňujı ́ náležitosti,
které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.

1

Obecná kritéria přijatelnosti
Číslo

Název kritéria

1

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a
podporovanými aktivitami výzvy MAS.

Referenční dokument
Žádost o podporu,
Výzva MAS

2

Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou
MAS.

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti (kap.2),
Výzva MAS

3

Žadatel splňuje definice oprávněného příjemce
pro specifický cíl 2.1 a výzvu MAS.

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti,
Výzva MAS

4

Projekt respektuje minimální a maximální hranici
Text výzvy MAS,
celkových způsobilých výdajů, pokud jsou
Žádost o podporu
stanoveny.

Způsob hodnocení kořenového kritéria

Napravitelné/
Nenapravitelné

ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.

Napravitelné
NE - Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.
ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS.
NE – projekt není v souladu s výzvou MAS.

Napravitelné

ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.

Nenapravitelné
NE - Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.

ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.

Napravitelné
NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.
ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů.

5

6

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů,
pokud jsou stanoveny.

Výsledky projektu jsou udržitelné.

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti (kap 8),
Specifická pravidla

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti (kap.12)

7

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z
horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj,
rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost
mužů a žen).

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti (kap.11)

8

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti (kap.3)

9

Statutární zástupce žadatele je trestně
bezúhonný.

Žádost o podporu

NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.

Napravitelné

NERELEVANTNÍ - Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny.
ANO – žadatel popsal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let
od ukončení financování.

Napravitelné
NE – žadatel nepopsal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost projektu min. 5
let od ukončení financování.
ANO – projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (tj. má
pozitivní nebo neutrální vliv).
NE – projekt má negativní vliv na minimálně jednu z horizontálních priorit IROP.

Napravitelné

ANO – žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.

Napravitelné
NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.
ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená doložili čestné prohlášení
(dotační podvod, poškozování zájmů EU).

Nenapravitelné

NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení

10

Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD.

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti,
Strategická část SCLLD - Programový rámec IROP
2. Opatření IROP: Sociální inkluze - cesta moderní
komunity,
Výzva MAS

ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného
rozvoje území MAS SKCH z.s..
NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného
rozvoje území MAS SKCH z.s..

Nenapravitelné

2

Specifická kritéria přijatelnosti
Společná pro všechny aktivity
Číslo

1.

Název kritéria

Referenční dokument

Způsob hodnocení kořenového kritéria

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a
Žádost o podporu,
provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti
Studie proveditelnosti (kap.12)
projektu.

Napravitelné/
Nenapravitelné

ANO - Žadatel popsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v
žádosti o podporu.

Napravitelné
NE - Žadatel nepopsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v
žádosti o podporu.

Aktivita - Rozvoj sociální služby
ANO - Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Strategie sociálního
začleňování 2014-2020.

1.

Projekt je v souladu se Strategií sociálního
začleňování 2014-2020.

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti (kap.2)

NE - Ve studii proveditelnosti chybí, není zřejmá nebo je chybná vazba projektu na
Strategii sociálního začleňování 2014-2020.

Napravitelné

NERELEVANTNÍ - Projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb.
ANO - ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Národní strategie
rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní strateii v oblasti
sociálních služeb.

2.

Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje
sociálních služeb.

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti (kap.2)

NE - ve studii proveditelnosti chybí, nebo není zřejmá vazba projektu na Národní
strategii rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní strategii v
oblasti sociálních služeb.

Napravitelné

NERELEVANTNÍ - Projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb.
ANO - ve studii proveditelnosti je popsán soulad projektu se strategickým plánem
sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým
plánem rozvoje sociálních služeb?

3.

Projekt je v souladu se strategickým plánem
sociálního začleňování nebo s komunitním
plánem nebo s krajským střednědobým plánem
rozvoje sociálních služeb.

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti (kap.2)

NE - ve studii proveditelnosti chybí, nebo není zřejmá vazba projektu na soulad projektu
se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s
krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb?

Napravitelné

NERELEVANTNÍ - Projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb.

3

Preferenční kritéria - věcné hodnocení
Aktivita - Rozvoj sociální služby
Číslo

Název kritéria

Způsob hodnocení

Počet bodů

Referenční dokument

Projekt navazuje na 2 a více další projekty nebo aktivity
Projekt navazuje na jiné projekty nebo aktivity (činnosti týkající se společného zájmu v oblasti sociální práce, začleňování osob
ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených.) realizované nebo již zrealizované v území MAS SKCH v
rámci IROP, jiných OP nebo dotačních programů na mezinárodní, národní, regionální nebo místní úrovni (v oblasti sociálního
začleňování, sociálního bydlení, sociálního podnikání a komunitní činnosti).Návaznost je popsána žadatelem ve Studii
proveditelnosti (kap. 2) a doložena potvrzením realizátora projektu nebo popisem zapojení žadatele na stránkách nebo v
dokumentech projektu/aktivity.

30

Projekt navazuje na 1 další projekt nebo aktivitu.

1

Návaznost projektu na jiné projekty nebo
aktivity

Projekt navazuje na jiné projekty nebo aktivity (činnosti týkající se společného zájmu v oblasti sociální práce, začleňování osob
ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených.) realizované nebo již zrealizované v území MAS SKCH v
rámci IROP, jiných OP nebo dotačních programů na mezinárodní, národní, regionální nebo místní úrovni (v oblasti sociálního
začleňování, sociálního bydlení, sociálního podnikání a komunitní činnosti).Návaznost je popsána žadatelem ve Studii
proveditelnosti (kap. 2) a doložena potvrzením realizátora projektu nebo popisem zapojení žadatele na stránkách nebo v
dokumentech projektu/aktivity.

Žádost o podporu
15

Studie proveditelnosti (kap. 2)
Přílohy

Projekt NEnavazuje na jiné projekty nebo aktivity
Projekt NEnavazuje na jiné projekty nebo aktivity (činnosti týkající se společného zájmu v oblasti sociální práce, začleňování
osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených.) realizované nebo již zrealizované v území MAS SKCH
v rámci IROP, jiných OP nebo dotačních programů na mezinárodní, národní, regionální nebo místní úrovni (v oblasti sociálního
začleňování, sociálního bydlení, sociálního podnikání a komunitní činnosti).Návaznost NENÍ popsána žadatelem ve Studii
proveditelnosti (kap. 2) a NENÍ doložena potvrzením realizátora projektu nebo popisem zapojení žadatele na stránkách nebo v
dokumentech projektu/aktivity.

Ve studii proveditelnosti (kap. 10) jsou popsána technická, finanční, právní i provozní rizika a způsoby jejich
eliminace.
2

0

15

V projektu jsou uvedena hlavní rizika a
způsoby jejich eliminace

Studie proveditelnosti (kap. 10)
Ve studii proveditelnosti (kap. 10) NEJSOU popsána všechna rizika a způsoby jejich eliminace.

0

4

3

4

5

Výše celkových způsobilých výdajů projektu zaokrouhlená na celé koruny činí 324 367 Kč a méně.

20

Výše celkových způsobilých výdajů projektu zaokrouhlená na celé koruny činí 324 368 Kč a více.

0

ANO, projekt JE zaměřen na poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb v území MAS SKCH z.s.

20

Výše celkových způsobilých výdajů projektu
(CZV)

Projekt je zaměřen na poskytování terénních
a ambulantních sociálních služeb

Žádost o podporu

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti (kap. 3)
NE, projekt NENÍ zaměřen na poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb v území MAS SKCH z.s.

0

Ke dni ukončení příjmu žádostí o podporu žadatel poskytuje sociální služby v území MAS SKCH z.s. 36 měsíců a
více. Délku působení žadatel popíše ve studii proveditelnosti (kap. 2.)

15

Doba poskytování sociálních služeb v území
MAS SKCH z.s.

Studie proveditelnosti (kap.2)
Ke dni ukončení příjmu žádostí o podporu žadatel poskytuje sociální služby v území MAS SKCH z.s. méně než 36
měsíců. Délku působení žadatel popíše ve studii proveditelnosti (kap. 2.)

0

Maximální možný počet bodů je 100 bodů. Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně 50 bodů.

5

Preferenční kritéria - věcné hodnocení
Aktivita - Rozvoj Komunitních center
Číslo

Název kritéria

Způsob hodnocení

Počet bodů

Referenční dokument

Žadatel je zapojen min. do 2 dalších komunitních projektů/aktivit na území MAS SKCH z.s. - žadatel je
partnerem, účastníkem nebo spolupracovníkem v rámci projektu/aktivity
(projekty/aktivity týkající se společného zájmu v oblasti sociální práce nebo začleňování osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených). Zapojení je popsáno žadatelem ve Studii proveditelnosti
(kap. 2) a doloženo potvrzením realizátora projektu nebo popisem zapojení žadatele na stránkách nebo v
dokumentech projektu/aktivity.

1

2

Projekt přispívá ke spolupráci v území
naplňováním dalších komunitních aktivit
(tvorba strategických rozvojových dokumentů,
Plánování rozvoje sociálních služeb na území
MAS SKCH z.s., MAP, MAPII)

30

Žadatel je zapojen do 1 dalšího komunitního projektu/aktivit na území MAS SKCH z.s. - žadatel je
partnerem, účastníkem nebo spolupracovníkem v rámci projektu/aktivity

Žádost o podporu

(projekty/aktivity týkající se společného zájmu v oblasti sociální práce nebo začleňování osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených). Zapojení je popsáno žadatelem ve Studii proveditelnosti
(kap. 2) a doloženo potvrzením realizátora projektu nebo popisem zapojení žadatele na stránkách nebo v
dokumentech projektu/aktivity.

15

Žadatel není zapojen do dalšího komunitního projektu na území MAS nebo zapojení nedoložil.

0

Ve studii proveditelnosti (kap. 10) jsou popsána technická, finanční, právní i provozní rizika a způsoby
jejich eliminace.

15

Studie proveditelnosti (kap. 2)
Přílohy

V projektu jsou uvedena všechna rizika a
způsoby jejich eliminace

Studie proveditelnosti (kap. 10)
Ve studii proveditelnosti (kap. 10) NEJSOU popsána všechna rizika a způsoby jejich eliminace.

0

6

Projekt je realizován v obci s 2 500 a méně obyvateli.

3

4

20

Počet obyvatel obce, ve které je zřizováno
komunitní centrum, tj. dle místa realizace v
žádosti o podporu (dle aktuálního dokumentu
ČSÚ - Počet obyvatel v obcích České republiky k
1. 1. 2019)

Charakter poskytovaných služeb komunitního
centra – vzdělávací, volnočasové aktivity,
kulturní a zájmové akce, sociální služby v režimu
zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.,
ostatní sociální služby

Žádost o podporu
ČSÚ - Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.
1. 2019
Projekt je realizován v obci s 2 501 a více obyvateli.

0

Komunitní centrum nabízí 2 a více služeb různého charakteru,

20
Žádost o podporu
Studie proveditelnosti (kap. 2)

Komunitní centrum nabízí pouze jednu službu různého charakteru,

0

Projekt má svými výstupy přímý, konkrétní a jasně dohledatelný pozitivní dopad v území MAS SKCH
z.s. na 2 a více cílových skupin,

15
Žádost o podporu

5

Je projekt zaměřen na více cílových skupin?
Studie proveditelnosti (kap. 2)
Projekt má svými výstupy přímý, konkrétní a jasně dohledatelný pozitivní dopad v území MAS SKCH
z.s. pouze na 1 cílovou skupinu.

0

Maximální možný počet bodů je 100 bodů. Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně 50 bodů.

7

