Příloha č. 1 - Kritéria pro hodnocení žádostí o podporu
IROP – opatření 4.3.1. Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb

Kritéria formálních náležitostí
Hodnotící kritérium

Žádost o podporu je podána
v předepsané formě

Žádost o podporu je podepsána
oprávněným zástupcem žadatele

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

Hodnocení kritéria

ANO - žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje
všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami)
NE - žádost o podporu není podána v předepsané formě a obsahově splňuje
všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami)

ANO - žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem
nebo pověřeným zástupcem žadatele
NE - žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem
nebo pověřeným zástupcem žadatele

ANO - k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy, které obsahově
splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS
NE - k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy, které obsahově
splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS

Referenční dokument

Typ kritéria

Napravitelné

Napravitelné

Napravitelné

- Žádost o podporu
- Pravidla pro žadatele a příjemce
- Text výzvy

- Žádost o podporu
- Plná moc

-

Žádost o podporu
Přílohy žádosti
Výzva MAS
Specifická pravidla pro žadatele
a příjemce pro 62. výzvu IROP

Obecná kritéria přijatelnosti
Hodnotící kritérium
Projekt je svým zaměřením v
souladu s cíli a podporovanými
aktivitami výzvy MAS Dolní
Poolšaví

Projekt je svým zaměřením v
souladu s výzvou MAS

Žadatel splňuje definici
oprávněného příjemce pro
Specifický cíl 2.1 a výzvu MAS

Hodnocení kritéria
ANO - projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy
MAS

-

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
Výzva MAS

Napravitelné

-

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
Výzva MAS

Nenapravitelné

-

Žádost o podporu
Výzva MAS

-

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
(kapitola 8)
Rozpočet (příloha č. 9)
Specifická pravidla
Výzva MAS
Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
(kapitola 8)
Rozpočet (příloha č. 9)
Specifická pravidla
Výzva MAS
Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
(kapitola 12)

ANO - projekt je v souladu s výzvou MAS
NE - projekt není v souladu s výzvou MAS

NE - žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro Specifický cíl 2.1 a výzvu
MAS

Projekt respektuje minimální a
maximální hranici celkových
způsobilých výdajů, pokud jsou
stanoveny

ANO - projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých
výdajů

Projekt respektuje limity
způsobilých výdajů, pokud jsou
stanoveny

ANO - projekt respektuje limity způsobilých výdajů

Výsledky projektu jsou
udržitelné

Napravitelné
NE - projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami
výzvy MAS

ANO - žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro Specifický cíl 2.1 a výzvu
MAS

NE - projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých
výdajů

NE - projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů

Napravitelné

Napravitelné

ANO – výsledky projektu jsou udržitelné
Napravitelné
NE - výsledky projektu nejsou udržitelné

Referenční dokument

Typ kritéria

-

Projekt nemá negativní vliv na
žádnou z horizontálních priorit
IROP (udržitelný rozvoj, rovné
příležitosti a zákaz
diskriminace, rovnost mužů a
žen)
Potřebnost realizace projektu
je odůvodněná

Statutární zástupce žadatele je
trestně bezúhonný

Projekt je v souladu s
integrovanou strategii CLLD

ANO – projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný
rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)
NE - projekt má negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný
rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)

Napravitelné

ANO - potřebnost realizace projektu je odůvodněná
NE - potřebnost realizace projektu není odůvodněná

Napravitelné

ANO – statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný
NE - statutární zástupce žadatele není trestně bezúhonný

Nenapravitelné

ANO – projekt je v souladu s integrovanou strategii CLLD
NE - projekt není v souladu s integrovanou strategii CLLD

Nenapravitelné

-

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
(kapitola 11)

-

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

-

Žádost o podporu

-

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
SCLLD MAS Dolní Poolšaví

Specifická kritéria přijatelnosti
Hodnotící kritérium
Žadatel má zajištěnou
administrativní, finanční a
provozní kapacitu k realizaci a
udržitelnosti projektu.

Projekt je v souladu se Strategií
sociálního začleňování 20142020.

Hodnocení kritéria

Typ kritéria

ANO – žadatel popsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v
žádosti o podporu.
NE – žadatel nepopsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v
žádosti o podporu.

Napravitelné

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

Napravitelné

Referenční dokument

-

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

-

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
Strategie sociálního
začleňování 2014-2020.

Projekt je v souladu s Národní
strategií rozvoje sociálních
služeb.

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

ANO – Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Národní strategie
rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní strategii v oblasti
sociálních služeb.
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.

ANO - projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s
komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních
služeb.
NE - projekt není v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování ani s
komunitním plánem ani s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.

Napravitelné

Napravitelné

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti,
Národní strategií rozvoje sociálních
služeb

-

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
strategický plán sociálního
začleňování nebo komunitní
plán nebo krajský střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb

Kritéria věcného hodnocení
Hodnotící kritérium

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

Hodnocení (body)

Maximální
počet
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. – 15
15
Projekt je svým zaměřením zacílen pouze
na jednu cílovou skupinu. Žadatel v Žádosti
o podporu/ve Studii proveditelnosti popsal
cílovou skupinu projektu. Z popisu je
zřejmé, že projekt je zaměřen pouze na
jednu cílovou skupinu. - 5

Zdroj informací

- Žádost o podporu
- Studie proveditelnosti (kap. 2 a 3)

Způsob hodnocení

Hodnocení se provádí na základě údajů,
které žadatel uvedl v žádosti o podporu a
studii proveditelnosti.

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 doložil čestné
prohlášení, že realizace projektu
nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení). 15
Správní připravenost projektu

-

Žádost o podporu

-

Stavební povolení nebo souhlas s
provedením ohlášeného stavebního
záměru nebo veřejnosprávní
smlouvu nahrazující stavební
povolení nebo Čestné prohlášení
žadatele, že není vyžadováno
stavební povolení, ohlášení stavby
ani jiné opatření stavebního úřadu

15
Žadatel 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 doložil čestné
prohlášení, že realizace projektu
nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení). - 0

Žadatel má ukončen výběr dodavatele
(zadávací a výběrové řízení) a uzavřenou
smlouvu na plnění zakázky - 5
Administrativní připravenost projektu

5
Žadatel nemá ukončen výběr dodavatele
(zadávací a výběrové řízení) a uzavřenou
smlouvu na plnění zakázky - 0

-

Žádost o podporu
Příloha č. 2 Žádosti o podporu

Hodnocení se provádí na základě údajů,
které žadatel uvedl v Žádosti o podporu,
případně ve stanovisku příslušného
úřadu, který vydává Stavební povolení
nebo souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru, případně ve
veřejnosprávní smlouvě nahrazující
stavební povolení nebo v Čestném
prohlášení žadatele, že není vyžadováno
stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné
opatření stavebního úřadu

Hodnocení se provádí na základě údajů,
které žadatel uvedl v Žádosti o podporu,
případně v Příloze č. 2 Žádosti o podporu
„Zadávací a výběrová řízení“

Finanční náročnost projektu. Celkové
způsobilé výdaje se pro hodnocení
zaokrouhlují matematicky na haléře (2
desetinná místa).

CZV do 1 000 000,00 Kč včetně – 15
CZV nad 1 000 000,00 Kč -10

-

15

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

Velikost obce podle počtu obyvatel, ve
které je realizován projekt?

Velikost obce podle počtu obyvatel, ve
které je realizován projekt?
Počet obyvatel od 1.001 do 2.000 - 5

(Dle aktuálních statistických údajů
uvedených na webových stránkách
Českého statistického úřadu „Počet
obyvatel v obcích – k 1. 1. 2020“)

Hodnocení se provádí na základě údajů,
které žadatel uvedl v Žádosti o podporu a
ve Studii proveditelnosti.

10
Počet obyvatel do 1.000 včetně - 10

-

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

(Dle aktuálních statistických údajů
uvedených na webových stránkách
Českého statistického úřadu „Počet
obyvatel v obcích – k 1. 1. 2020“)

Maximální počet bodů: 60 bodů
Minimální bodová hranice: 30 bodů

