PROGRAMOVÝ RÁMEC: ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ
OPATŘENÍ 3: SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KOMUNITY
KOMUNITY-INVESTICE
HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI
Číslo
kritéria

Název kritéria

Přiřazení funkce: VO
=vylučovací opravitelné
VN =vylučovací
neopravitelné

Popis kritéria a způsob hodnocení

Schválena Radou
MAS dne:
Schválena ŘO IROP
dne:

12.7.2017
21.9.2017
5.9.2017

Zdroj informací

Hodnocení:
ANO=splněno
NE=nesplněno
Nerelevantní
Nehodnoceno

KRITÉRIA FORMÁLNÍHO HODNOCENÍ
FN1

Žádost o podporu je
podána v předepsané
formě.

VO

Žádost o podporu je podána v elektronické formě a obsahově splňuje
všechny požadavky stanovené ve výzvě MAS.

ŽOP, výzva MAS

Žádost o podporu je
podepsána oprávněnou
osobou.

VO

Žádost v elektronické podobě je podepsána elektronicky statutárním
zástupcem žadatele nebo jeho pověřeným zástupcem na základě plné
moci.

ŽOP, plná moc

Jsou doloženy všechny
povinné přílohy.

VO

K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují
požadavky stanovené ve výzvě MAS.

ŽOP,
přílohy žádosti, výzva
MAS, Specifická
pravidla pro žadatele a
příjemce 62. výzvy

Komentář
FN2

Komentář
FN3

Komentář
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KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
Projekt je realizován na
území MAS

VN

Projekt je realizován na území MAS vymezeném ve schválené strategii
CLLD. Pro terénní sociální služby v aktivitě Rozvoj sociálních služeb a
Rozvoj komunitních center platí, že území MAS (obec zahrnutá do
MAS) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo
převažující prospěch. Za prokazatelně úplný nebo převažující
prospěch se považuje, pokud jsou poskytované služby, (např. podle
bydliště klientů) , realizovány z více než 75 % na území MAS. Tuto
skutečnost žadatel popíše v Žádosti o podporu, v záložce Popis
projektu a ve Studii proveditelnosti v kapitole 3 a 4.Výdaje spojené s
realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

ŽOP, studie
proveditelnosti, PD,
SCLLD MAS

Projekt je svým
zaměřením v souladu se
SCLLD Sdružení SPLAV

VN

Projekt je v souladu s platnou Strategií komunitně vedeného místního
rozvoje území MAS Sdružení SPLAV: projekt naplňuje prioritu B
SCLLD Občané, cíl 1. Obnova tradičních soc. vazeb v rodinných i
obecních komunitách, posílení odpovědnosti obcí za znevýhodněné
občany a odpovědnosti občanů za prosperitu obce, cíl 3. Posílení veř.
správy v péči o znevýhodněné občany, opuštěná a týraná zvířata a živ.
prostředí zapojením a podporou dalších subjektů, cíl 5. Prevence a
pomoc občanům v obtížných situacích. (opatření B3. Zdraví a soc.
péče), prog. rámec IROP opatření 3. Soc. služby a komunity-investice.

ŽOP, studie
proveditelnosti

P3
obecné
Komentář

Žadatel splňuje definici
oprávněného příjemce

VN

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický
cíl a opatření MAS.

ŽOP

P4
obecné

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

VN

Projekt je v souladu s cílem výzvy „Posílení komunitně vedeného
místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech a aktivizace místního potenciálu“ a aktivitami „Rozvoj
sociálních služeb, Komunitní centra, Sociální bydlení“

ŽOP, studie
proveditelnosti, výzva
MAS

Potřebnost realizace

VO

Potřebnost realizace projektu v území MAS je v žádosti dostatečně

ŽOP,
ŽOP studie

P1
obecné

Komentář
P2
obecné

Komentář

Komentář
P5
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obecné
Komentář

projektu je odůvodněná

P6
obecné

Projekt je v souladu s
podmínkami výzvy MAS

Projekt respektuje
hranice a limity
způsobilých výdajů

odůvodněná.

proveditelnosti

VO

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS – termíny zahájení a
ukončení, výše a míra financování nákladů, věcné zaměření, zacílení
podpory, způsobilé výdaje, náležitosti žádosti, další podmínky výzvy.

ŽOP včetně příloh,
výzva MAS

VO

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových
způsobilých výdajů a limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny,
uvedených ve výzvě MAS.

ŽOP, výzva MAS

Komentář
P7
obecné
Komentář
P8
specifické

Projekt je v souladu se
Strategií sociálního
začleňování 2014-20

Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014-20.

ŽOP, studie
proveditelnosti

Komentář
Žádost splnila kritéria přijatelnosti
ANO / NE

Hodnotitel 1

Datum

Podpis

Hodnotitel 2

Datum

Podpis
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PROGRAMOVÝ RÁMEC: ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ
OPATŘENÍ 3: SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KOMUNITY
KOMUNITY-INVESTICE, aktivita Rozvoj sociálních služeb
Schválena Radou
MAS dne:
Schválena ŘO IROP
dne:

VĚCNÉ HODNOCENÍ
Číslo
kritéria

Název principu

Název kritéria

Popis kritéria a způsob hodnocení

Zdroj informací

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
VH1

Hodnocení:
ANO=splněno
NE=nesplněno
Nehodnoceno
Ano=zisk
bodů
Ne=0 bodů
4
0

Princip
Prospěšnost pro
životní prostředí

1.1 Rekonstrukce
stávajícího objektu

Projektem je revitalizován či rekonstruován stávající objekt.

ŽOP a přílohy projektová
dokumentace

Princip
Prospěšnost pro
partnerství

2.1 Sdílení výstupů

Výstupy projektu budou využívány dvěma či více různými cílovými skupinami
občanů.

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti

4

0

2.2 Spolupráce obcí

Projekt je připravován a výstupy budou využívány více obcemi z území SO
ORP Rychnov n/K. a SO ORP Kostelec n/O.

ŽOP a její přílohy smlouva o spolupráci
nebo obdobný doklad.
doklad

6

0

2.3 Víceúčelovost

Výstupy projektu budou využívány pro více různých aktivit – sociální služby,
další sociální programy, vzdělávací a volnočasové aktivity pro cílové projektu
min. po dobu udržitelnosti projektu (5 let od převedení podpory na účet
žadatele)

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti

4

0

Komentář
VH2

Komentář

Komentář

Komentář
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VH3

Princip Pozitivní
vliv na místní
komunity

3.1 Poskytování sociální
služby

Projekt je zaměřen na rozšíření sítě či kapacity terénních sociálních služeb na
území SO ORP Rychnov n/ K. a SO ORP Kostelec n/O.

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti,
stanovisko Odb. soc.
věcí ORP

4

0

3.2 Vazba na
deinstitucionalizaci
stávajícího zařízení

Projekt je zaměřen na přípravu kapacit pro deinstitucionalizaci stávajících
pobytových zařízení sociálních služeb (cílovou skupinou projektu jsou z více
než 50% stávající klienti pobytových služeb v zařízeních, která procházejí
deinstitucionalizací).

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti,
stanovisko Odb. soc.
věcí KÚ

2

0

4.1 Soulad projektu s
územně plánovací
dokumentací

Předmět projektu je zahrnut v platné ÚPD či je na něj vydáno souhlasné
stanovisko stavebního úřadu.

ŽOP a její přílohy dokument

2

0

4.2 Využívání výstupů
projektu

Projekt je realizován v místě s perspektivou využití kapacit (v obci se sociálně
vyloučenou lokalitou, vyšší než průměrnou mírou nezaměstnanost v SO ORP
Rychnov n/K. v roce podání žádosti).

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti

2

0

5.1 Délka realizace
projektu

Realizace projektu bude ukončena do 12 měsíců od podpisu právního aktu o
dotaci.

ŽOP

2

0

5.2 Hospodárnost

Požadovaná dotace na realizaci projektu je nižší než 500 tis. Kč.

ŽOP

2

0

Komentář

Komentář
VH4

Princip
Udržitelnost

Komentář

Komentář
VH5

Princip
Naplňování cílů
SCLLD

Komentář

Komentář
Maximální počet bodů
Minimální přijatelný počet bodů

32
16

CELKOVÝ POČET BODŮ PROJEKTU
Hodnotitel

Datum

Podpis
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PROGRAMOVÝ RÁMEC: ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ
OPATŘENÍ 3: SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KOMUNITY
KOMUNITY-INVESTICE,, aktivita Rozvoj komunitních center
Schválena Radou
MAS dne:
Schválena ŘO IROP
dne:

VĚCNÉ HODNOCENÍ
Číslo
kritéria

Název principu

Název kritéria

Popis kritéria a způsob hodnocení

Zdroj informací

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
VH1

Princip
Prospěšnost pro
životní prostředí

1.1 Rekonstrukce
stávajícího objektu

Princip
Prospěšnost pro
partnerství

2.1 Sdílení výstupů

Projektem je revitalizován či rekonstruován stávající objekt.

ŽOP a přílohy projektová
dokumentace

Hodnocení:
ANO=splněno
NE=nesplněno
Nehodnoceno
Ano=zisk
bodů
Ne=0 bodů
4
0

Komentář
VH2

Výstupy projektu budou využívány dvěma či více různými různými cílovými
skupinami občanů.

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti

4

0

Komentář
2.2 Spolupráce obcí

Projekt je připravován a výstupy budou využívány více obcemi.

ŽOP a její přílohy smlouva o spolupráci
nebo obdobný doklad

6

0

2.3 Víceúčelovost

Výstupy projektu budou využívány pro více různých aktivit – sociální služby,
další sociální programy, vzdělávací a volnočasové aktivity komunitního typu.

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti

4

0

3.1 Poskytování sociální

V rámci projektu dojde k rozšíření sítě či kapacity sociálních služeb

ŽOP a její přílohy -

4

0

Komentář

Komentář
VH3

Princip Pozitivní
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vliv na místní
komunity

služby

poskytovaných v místě realizace projektu..

studie proveditelnosti,
stanovisko Odb. soc.
věcí ORP

3.2 Vazba na
deinstitucionalizaci
stávajícího zařízení

Projekt je zaměřen na přípravu kapacit pro deinstitucionalizaci stávajících
pobytových zařízení sociálních služeb (cílovou skupinou projektu jsou z více
než 50% stávající klienti pobytových služeb v zařízeních, která procházejí
deinstitucionalizací).

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti,
stanovisko Odb. soc.
věcí KÚ

2

0

4.1 Soulad projektu s
územně plánovací
dokumentací

Předmět projektu je zahrnut v platné ÚPD či je na něj vydáno souhlasné
stanovisko stavebního úřadu.

ŽOP a její přílohy dokument

2

0

4.2 Využívání výstupů
projektu

Projekt je realizován v místě s perspektivou využití kapacit (v obci se sociálně
vyloučenou lokalitou, vyšší než průměrnou mírou nezaměstnanosti v SO ORP
Rychnov n/K. v roce podání žádosti.

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti

2

0

5.1 Délka realizace
projektu

Realizace projektu bude ukončena do 12 měsíců od podpisu právního aktu o
dotaci.

ŽOP

2

0

5.2 Hospodárnost

Požadovaná dotace na realizaci projektu je nižší než 500 tis. Kč.

ŽOP

2

0

Komentář

Komentář
VH4

Princip
Udržitelnost

Komentář

Komentář
VH5

Princip
Naplňování cílů
SCLLD

Komentář

Komentář
Maximální počet bodů
Minimální přijatelný počet bodů

32
16

CELKOVÝ POČET BODŮ PROJEKTU
Hodnotitel

Datum

Podpis
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PROGRAMOVÝ RÁMEC: ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ
OPATŘENÍ 3: SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KOMUNITY
KOMUNITY-INVESTICE, aktivita Sociální bydlení
Schválena Radou
MAS dne:
Schválena ŘO IROP
dne:

VĚCNÉ HODNOCENÍ
Číslo
kritéria

Název principu

Název kritéria

Popis kritéria a způsob hodnocení

Zdroj informací

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
VH1

Hodnocení:
ANO=splněno
NE=nesplněno
Nehodnoceno
Ano=zisk
bodů
Ne=0 bodů
6
0

Princip
Prospěšnost pro
životní prostředí

1.1 Rekonstrukce
stávajícího objektu

Projektem je revitalizován či rekonstruován stávající objekt.

ŽOP a přílohypřílohy
projektová
dokumentace

Princip
Prospěšnost pro
partnerství

2.1 Spolupráce obcí

Projekt je připravován a výstupy budou využívány více obcemi.

ŽOP a její přílohypřílohy
smlouva o spolupráci
nebo obdobný doklad

6

0

Princip Pozitivní
vliv na místní
komunity

3.1 Potřebnost
sociálního bydlení

Projekt je zaměřen na vybudování kapacit sociálního bydlení v obci
s chybějícími kapacitami.

ŽOP a její přílohy-studie
přílohy
proveditelnosti,
proveditelnosti
stanovisko Odb. soc.
věcí ORP

6

0

3.2 Sociální začleňování

Sociální bydlení je budováno v objektu s běžnými byty či občanským
vybavením.

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti,
proveditelnosti
vyjádření starosty obce

4

0

Komentář
VH2

Komentář
VH3

Komentář

Komentář
8z9

3.3 Vazba na
deinstitucionalizaci
stávajícího zařízení

Projekt je zaměřen na přípravu kapacit pro deinstitucionalizaci stávajících
pobytových zařízení sociálních služeb (cílovou skupinou projektu jsou z více
než 50% stávající klienti pobytových služeb v zařízeních, která procházejí
deinstitucionalizací).

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti,
stanovisko Odb. soc.
věcí KÚ

2

0

4.1 Soulad projektu s
územně plánovací
dokumentací

Předmět projektu je zahrnut v platné ÚPD či je na něj vydáno souhlasné
stanovisko stavebního úřadu.

ŽOP a její přílohy dokument

2

0

4.2 Využívání výstupů
projektu

Projekt je realizován v místě s perspektivou využití kapacit (v obci se sociálně
vyloučenou lokalitou vyšší než průměrnou mírou nezaměstnanosti v SO ORP
Rychnov n/K. v roce podání žádosti.

ŽOP a její přílohy studie proveditelnosti

2

0

5.1 Délka realizace
projektu

Realizace projektu bude ukončena do 12 měsíců od podpisu právního aktu o
dotaci.

ŽOP

2

0

5.2 Hospodárnost

Požadovaná dotace na realizaci projektu je nižší než 500 tis. Kč.

ŽOP

2

0

Komentář
VH4

Princip
Udržitelnost

Komentář

Komentář
VH5

Princip
Naplňování cílů
SCLLD

Komentář

Komentář
Maximální počet bodů
Minimální přijatelný počet bodů

32
16

CELKOVÝ POČET BODŮ PROJEKTU
Hodnotitel

Datum

Podpis
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