Kritéria pro věcné hodnocení projektu
IROP 1 - Zázemí pro rozvoj komunity a sociálních služeb

I

Věcné hodnocení žádosti o podporu ve Výzvě č.1 MAS Sedlčansko o.p.s. k výzvě IROP č.62. výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD aktivita Rozvoj komunitních center
Číslo

1

2

3

Název kritéria

Finanční náročnost projektu.

Technická připravenost projektu

Žadatel v rámci povinné přílohy potvrzení
poskytovatele sociálních služeb doložil, že má
vybraného provozovatele služeb, který má
zájem o zapojení do projektu a uvedl jeho
zkušenosti.

Popis kritéria

Referenční dokument

Celkové způsobilé výdaje se pro hodnocení
zaokrouhlují matematicky na 1 desetinné
místo. Žadatel definuje CZV projektu v rozpětí, Studie proveditelnosti
které mu umožňuje výzva. Kritérium
upřednostňuje menší projekty.

Žadatel předkláda do jaké míry je projekt
technicky připraven

Žadatel doloží povinnou přílohu, která uvádí
vybraného provozovatele sociálních služeb,
který v komunitním centru hodlá působit,
potvrzuje čestným prohlášením jeho
zkušenosti s provozováním sociálních služeb a
jeho zapojení do projektu.

Popis pro hodnocení
Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 4 500 000,01 - 7 500 000 Kč.

5 bodů

Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 2 500 000,01 - 4 500 000,00 Kč.

10 bodů

Celkové způsobilé výdaje činí max. 2 500 000,00 Kč.

15 bodů

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).

0 bodů

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, Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební
povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo
ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního
účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo k žádosti
úřadu
přiloží čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení
(ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.

Povinná příloha – potvrzení poskytovatele
sociálních služeb

Hodnocení
(body)

10 bodů

Nerelevantní (v budoucím komunitním centru nebude provozována sociální
služba)

0 bodů

Žadatel v rámci projektu plánuje zázemí pro sociální službu – budoucí
poskytovatel sociálních služeb má 0-23 měsíců zkušeností s poskytováním
relevantních sociálních služeb - čestné prohlášení (Počítají se všechny měsíce, ve
kterých je služba registrována.) nebo budoucí poskytovatel sociální služby není
známý.

5 bodů

Žadatel v rámci projektu plánuje zázemí pro sociální službu (jak samostatně tak
v rámci komunitního centra) – budoucí poskytovatel sociálních služeb má 24 a
více měsíců zkušeností s poskytováním sociálních služeb (čestné prohlášení).
Počítají se všechny měsíce, ve kterých je služba registrována.

10 bodů

Počet obyvatel obce/města,
ve které se daný projekt realizuje ke dni
4

5

6

7

předcházející datu předložení žádosti o podporu
(poslední údaj ČSÚ)

Projekt je svým zaměřením zacílen na dvě a
více cílových skupin.

Žadatel definuje velikost obce dle údajů z ČSÚ
Kritérium upřednostňuje vznik komunitních
center v menších obcích.

Žadatel popíše na kolik cílových skupin má
projekt svými výstupy
přímý, konkrétní a jasně
dohledatelný pozitivní dopad

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti
Údaj z ČSÚ

Využití stávajících budov

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 40 bodů. Maximální počet bodů je 80.

5 body

Obec, v níž se realizuje projekt má 501-1500 obyvatel

10 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt má méně než 500 obyvatel

15 bodů

Projekt svým zaměřením cílí na jednu cílovou skupinu. 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 jsou v této výzvě: osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené
sociálním vyloučením, osoby sociálně vyloučené. Hodnotitel nalezne informace
ve Studii proveditelnosti, popřípadě v jiných podkladech k hodnocení.

5 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 projektu jsou v této výzvě: osoby se zdravotním postižením, osoby
ohrožené sociálním vyloučením, osoby sociálně vyloučené. Hodnotitel nalezne
informace ve Studii proveditelnosti, popřípadě v jiných podkladech k hodnocení.

10 bodů

Projekt poskytuje jednu aktivitu/službu.

5 bodů

Projekt poskytuje dvě nebo více aktivit/služeb.

10 bodů

Nebude využita stávající nevyužívaná, zchátralá, případně nezkolaudovaná
budova.

0 bodů

Bude využita stávající nevyužívaná, zchátralá, případně nezkolaudovaná budova.

10 bodů

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

Žadatel popíše kolik aktivit/služeb bude
komunitní centrum nabízet. Jedná se o součet
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
Projekt poskytuje dvě nebo více aktivit/služeb veškerých nabízených aktivit/služeb
komunitního centra (v souladu se Specifickými
pravidly výzvy č. 62)

Kritérium upřednostňuje projekt zabývající se
stavební obnovou nevyužívané, zchátralé,
případně nezkolaudované budovy/areálu.

Obec, v níž se realizuje projekt má nad 1500+ obyvatel

Žádost o podporu, Projektová dokumentace,
Studie proveditelnosti

