Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 2.3.1 Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – aktivita
„Rozvoj sociálních služeb“
Integrované strategie MAS Naděje o.p.s.
(Dokument je platný ke dni 06. 06. 2019)

Název výzvy MAS:

MAS Naděje o.p.s. – IROP – Podpora sociálních služeb a komunitních
center – investice – II.

Číslo výzvy MAS:

8

Název výzvy ŘO:

Sociální infrastruktura – Integrované projekty CLLD – SC 2.1

Číslo výzvy ŘO:

62. výzva IROP

Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:

Každý projekt může získat nejvýše 100 bodů, bodová hranice pro splnění podmínek věcného hodnocení je stanovena na minimálně 50 bodů z celkového počtu bodů (50 %).
Věcné hodnocení žádosti o podporu

Kód

Název kritéria

VH_01

Projekt řeší dostupnost dané sociální
služby (dle zákona č. 108/2006 Sb.)
v regionu (vzdálenost km zaokrouhlena
na celé km)

VH_02

Do plánování či realizace projektu jsou
zapojeni kromě žadatele další subjekty
(partneři)

Referenční dokument

Studie proveditelnosti
(kap. 9. Výstupy projektu)

Memorandum o spolupráci

Aspekt hodnocení

Proveditelnost

Proveditelnost

Popis pro hodnocení

Bodové
hodnocení

Sociální služba je poskytována ve vzdálenosti více jak 9 km od
současně poskytované stejné sociální služby (v případě terénní
služby se jedná o vzdálenost od sídla žadatele).

20

Sociální služba je poskytována ve vzdálenosti od 5 km do 9 km
včetně od současně poskytované stejné sociální služby (v případě
terénní služby se jedná o vzdálenost od sídla žadatele).

10

Sociální služba je poskytována ve vzdálenosti do 5 km od současně
poskytované stejné sociální služby (v případě terénní služby
se jedná o vzdálenost od sídla žadatele).

0

Do projektu je kromě žadatele zapojeno dalších 2 a více partnerů.

10

Do projektu je kromě žadatele zapojen další 1 partner.

5

Do projektu není kromě žadatele zapojen žádný partner

0

Přidělené
hodnocení

Odůvodnění

Způsob hodnocení

Hodnocení se provádí na základě
údajů, které žadatel uvedl
ve Studii proveditelnosti.

Hodnocení se provádí na základě
doloženého Memoranda
o spolupráci.

Věcné hodnocení žádosti o podporu

Kód

Název kritéria

Referenční dokument

Aspekt hodnocení

Popis pro hodnocení

Žadatel má zkušenost v oblasti poskytování sociálních služeb více
než 2 roky.

VH_03

Zkušenost poskytovatele v oblasti
poskytování sociálních služeb (v případě
obcí se kritérium vztahuje také
na dodavatele služby)

VH_04

Dopad na území

VH_05

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých
je stanovena dotace

VH_06

Projekt je technicky, finančně
a organizačně připraven

Studie proveditelnosti
(kap. 8. Management
projektu a řízení lidských
zdrojů)

Studie proveditelnosti
(kap. 3. Charakteristika
projektu a jeho soulad
s programem)
Memorandum o spolupráci

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
(kap. 10. Finanční analýza)

Studie proveditelnosti
(kap. 7. Připravenost
projektu k realizaci)

Proveditelnost
Efektivnost

Bodové
hodnocení

Proveditelnost
Efektivnost

Odůvodnění

Způsob hodnocení

10

Žadatel má zkušenost v oblasti poskytování sociálních služeb
od 1 do 2 let včetně.

5

Žadatel má zkušenost v oblasti poskytování sociálních služeb kratší
než 1 rok včetně.

0

Výstupy projektu bude využívat 3 a více obcí z území MAS Naděje.

15

Výstupy projektu bude využívat 2 obce z území MAS Naděje.

10

Výstupy projektu bude využívat 1 obec z území MAS Naděje.

5

Výstupy projektu nebude využívat žádná obec z území MAS Naděje.

0

Potřebnost
Účelnost

Proveditelnost
Hospodárnost
Účelnost

Přidělené
hodnocení

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve
výši od 250.000,00 Kč do 750.000,49 Kč.

15

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve
výši od 750.000,50 Kč do 1.250.000,49 Kč.

10

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve
výši od 1 250 000,50 Kč do 1 750 000,49 Kč.

5

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve
výši od 1 750 000,50 Kč a více.

0

Ve Studii proveditelnosti je prokázána a popsána připravenost
ke všem třem složkám připravenosti projektu (technická, finanční,
organizační).

5

Ve Studii proveditelnosti zcela chybí, nebo je chybně doložena
jedna či více oblastí připravenosti (technická, finanční, organizační).

0

Hodnocení se provádí na základě
údajů, které žadatel uvedl
ve Studii proveditelnosti.

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

Hodnocení se provádí na základě
údajů, které žadatel uvedl
v Žádosti o podporu a Studii
proveditelnosti. Kritérium je
stanovené na základě
hospodárnosti.

Hodnocení se provádí na základě
údajů, které žadatel uvedl
ve Studii proveditelnosti.

VH_07

Hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti a jejich způsoby eliminace

VH_08

Zaměření na cílové skupiny

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
(kap. 12. Analýza a řízení
rizik)

Studie proveditelnosti
(kap. 3. Charakteristika
projektu a jeho soulad
s programem)

Proveditelnost
Soulad
s horizontálními
principy

Efektivnost
Účelnost

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

5

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

0

Projekt je zaměřen na všechny 3 cílové skupiny (osoby sociálně
vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně
postižení).

10

Projekt je zaměřen pouze na 2 cílové skupiny.

5

Projekt je zaměřen pouze na 1 cílovou skupinu.

0

Projekt vytváří zázemí pro 3 a více sociálních služeb.

VH_09

Projekt vytváří zázemí pro vícero
sociálních služeb definovaných zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
ve znění pozdějších předpisů

Studie proveditelnosti
(kap. 9. Výstupy projektu)

Účelnost

Celkový počet bodů

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je:

50

Maximální počet bodů je:

100

Počet obdržených bodů projektu:

Hodnocení se provádí na základě
uvedení hlavních rizik v realizační
fázi, ve fázi udržitelnosti a
uvedených způsobů jejich
eliminace, které žadatel uvedl
v Žádosti o podporu a Studii
proveditelnosti.

Hodnocení se provádí na základě
údajů, které žadatel uvedl
ve Studii proveditelnosti.

10

Projekt vytváří zázemí pro 2 sociální služby.

5

Projekt vytváří zázemí pro 1 sociální službu.

0

Hodnocení se provádí na základě
údajů, které žadatel uvedl
ve Studii proveditelnosti.

Složení komise (jméno, příjmení)

Podpisy přítomných členů hodnotící komise

Lucie Matějovicová
Petr Škanta
Radoslav Nachtmann
Petr Červenka
Petr Havlík

Datum, místo a čas:
Jméno zapisovatele:
Podpis zapisovatele:

dd. mm. 2019, Lišnice, hh:mm

Závěrečné vyjádření komise (projekt splnil/nesplnil
podmínky věcného hodnocení)

