Příloha č. 2 Kriteria pro věcné hodnocení
Název výzvy MAS: MAS Mikulovsko – IROP – Rozvoj infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních
služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi

Legenda:

Číslo výzvy MAS: 2

kriteria relevantní pro všechny
aktivity

Název výzvy ŘO: Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.3, platnost 4. 5. 2020
Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.13, platnost 15.10.2019

Číslo výzvy ŘO: 62.

Kritéria pro věcné hodnocení
Číslo

Název kritéria

Popis kriteria

Aspekt hodnocení

BODY

15

1.

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich
eliminace.

Hodnotitel posuzuje ke dni podání žádosti o
podporu, zda-li jsou v projektu uvedena hlavní
rizika v jednotlivých fázích projektu (technická,
finanční, právní, provozní) a způsoby jejich
eliminace.

proveditelnost
10

0

20
2.

Součástí projektu je modernizace/rekonstrukce objektu.

Hodnotitel posuzuje, zda-li je součástí realizace
projektu modernizace či rekonstrukce objektu.

účelnost, efektivnost
0

Kritérium hodnotí velikost obce. Preferovány jsou
projekty realizované v menších obcích.

20

10

3

Počet obyvatel obce/města, ve které/m se daný projekt realizuje.

Pro určení velikosti obce je považován za
závazný dokument ČSU: Počet obyvatel v obcích proveditelnost
České republiky k 1.1.2020. V případě, že projekt
zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na body
dle aritmetického průměru počtu obyvatel v
jednotlivých obcích, ve kterých je projekt
realizován.

Způsob hodnocení
kořenového kritéria
Žadatel uvedl ve studii
proveditelnosti podrobně 5 a
více
hlavních rizik v realizační fázi i
ve fázi
udržitelnosti a způsoby jejich
eliminace.
Žadatel uvedl ve studii
proveditelnosti 3 až 4 rizika,
uvedl rizika pouze v některé
fázi projektu/ neuvedl nebo
uvedl částečně způsob jejich
eliminace.
Žadatel neuvedl ve studii
proveditelnosti hlavní rizika
v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti a způsoby jejich
eliminace.
Součástí realizace projektu je
modernizace či rekonstrukce
objektu.
Součástí realizace projektu
není modernizace či
rekonstrukce objektu.
Obec/město/, na jejímž
území je projekt realizován,
má méně než 1 000 obyvatel.

Referenční dokument

žádost o
podporu,studie
proveditelnosti

Žádost o podporu,
studie proveditelnosti,
projektová
dokumentace

Žádost o podporu, ČSÚ
Obec/město, na jejímž území (Statistický dokument:
je projekt realizován, má 1
Počet obyvatel v obcích
000 - 2 000 obyvatel.
1.1.2020), Studie
proveditelnosti ( Odkaz
na tento dokument je
umístěn na webové
adrese:
https://czso.cz/csu/czso
/pocet-obyvatel-vobcich)

3

4.

Počet obyvatel obce/města, ve které/m se daný projekt realizuje.

Nedostatek sociálních služeb v území MAS

min. počet dosažených bodů 38
max. počet dosažených bodů 75

Pro určení velikosti obce je považován za
závazný dokument ČSU: Počet obyvatel v obcích proveditelnost
České republiky k 1.1.2020. V případě, že projekt
zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na body
dle aritmetického průměru počtu obyvatel v
jednotlivých obcích, ve kterých je projekt
realizován.

Žádost o podporu, ČSÚ
(Statistický dokument:
Počet obyvatel v obcích
1.1.2020), Studie
proveditelnosti ( Odkaz
na tento dokument je
umístěn na webové
adrese:
https://czso.cz/csu/czso
/pocet-obyvatel-vobcich)

0

Obec, na jejímž území je
projekt realizován, má více
jak 2 000 obyvatel.

20

Projekt prokazatelně řeší
nedostatek sociální služby
v území MAS. Žadatel
ve Studii proveditelnosti či
Žádosti o podporu zpracoval
analýzu dostupných
sociálních služeb v regionu,
zdůvodnil, proč nelze stávající
sociální služby využít
azároveň zdůvodnil výběr
místa pro vznik nových
sociálních služeb uváděných
v projektu. Z povahy
projektu vyplývá, že řeší
nedostatek sociální služby v
území tím, že v průběhu
realizace projektu vznikne
žádost o podporu,
nová sociální služba nebo v
studie proveditelnosti
případě stávající sociální
služby bude navýšena
stávající kapacita. Informace
jsou uvedeny zejména ve
Studii proveditelnosti.

10

Projekt neřeší nedostatek
sociálních služeb v regionu.
Realizací projektu nevznikne
nová sociálních služeb ani
nedojde k navýšení kapacity
stávající sociální služby.

Kritérium hodnotí, zda realizací projektu dojde
k řešení problému nedostatku sociálních služeb
účelnost, efektivnost
na území MAS, případně posílení sociálních služeb
na území MAS.

