Věcné hodnocení žádosti o podporu v 1. výzvě MAS IROP – "MAS Vodňanská ryba, z.s. – IROP – Rozvoj infrastruktury pro zlepšení
dostupnosti a zkvalitnění sociálních služeb" – aktivita Rozvoj sociálních služeb
Číslo

1.

Název kritéria

Vazba mezi cíly projektu a popisem
klíčových/hlavních aktivit.
(Aspekt účelnosti)

Technická připravenost projektu.
2.
(Aspekt proveditelnosti)

3.

V projektu je popsán pozitivní dopad
plánovaných aktivit na začleňování cílové
skupiny do společnosti.
(Aspekt účelnosti a potřebnosti)

Referenční dokument

Žádost o podporu, záložka Cíl projektu a Popis
klíčových aktivit, relevantní přílohy s popisem
klíčových aktivit (pokud existují), Studie
proveditelnosti

Žádost o podporu, Stavební povolení nebo
souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující
stavební povolení nebo Čestné prohlášení
žadatele, že není vyžadováno stavební povolení,
ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního
úřadu

Popis pro hodnocení

Hodnocení
(body)

Klíčové aktivity jsou v souladu s cíly projektu, je mezi nimi jasná a logická vazba.
Klíčové aktivity detailně rozpracovávají cíle projektu a konkrétním a zřetelným
způsobem přispívají k jejich naplňování.

10 bodů

Klíčové aktivity jsou v souladu s cíly projektu, ale není mezi nimi zcela jasná a
logická vazba.

5 bodů

Klíčové aktivity nejsou v souladu s cílem projektu.

0 bodů

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.

5 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.

0 bodů

V projektu je popsán pozitivní dopad plánovaných aktivit na začleňování cílové
skupiny do společnosti. Žadatel ve Studii proveditelnosti/v Žádosti o podporu
uvedl vazbu mezi potřebností projektu a přínosem pro cílovou skupinu. Uvedl, jak
10 bodů
realizované aktivity přispějí k řešení problémů cílové skupiny. V projektu je
popsán jasný a očekávaný přínos projektu pro cílovou skupinu. Výstup a výsledek
projektu odpovídají potřebám cílové skupiny.
Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti (zejména v kap.3, 5, 6 a
12).

V projektu není popsán pozitivní dopad plánovaných aktivit na začleňování cílové
skupiny do společnosti. Žadatel ve Studii proveditelnosti/v Žádosti o podporu
neuvedl vazbu mezi potřebností projektu a přínosem pro cílovou skupinu. Z
popisu nevyplývá, zda a jak realizované aktivity přispějí k řešení problémů cílové
skupiny a zároveň není uveden jasný a očekávaný přínos projektu pro cílovou
skupinu. Výstup a výsledek projektu odpovídají potřebám cílové skupiny.

5 bodů

Neodpovídají potřebám cíloých skupin, nepřispívají jejich začlaňování do
společnosti.

0 bodů

4.

Projekt poskytuje více sociálních služeb (podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
Žádost o podporu,
v platném znění).
Studie proveditelnosti (kap. 6)
(Aspekt účelnosti a potřebnosti)

5.

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

6.

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti (kap. 3, 5, 6 a 12)

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti

(Aspekt hospodárnost)

7.

Vznik zázemí pro uživatele sociálních služeb
(terénní, ambulantní) v území realizace
projektu. Vznikem zázemí není myšleno
Žádost o podporu,
pořízení auta nebo vznik/rekonstrukce zázemí Studie proveditelnosti
pro pracovníky.
(Aspekt účelnosti a potřebnosti)

20 bodů
10 bodů

Projekt poskytuje 1 sociální službu.

5 bodů

Projekt neposkytuje žádnou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, v platném znění.

0 bodů

Projekt je svým zaměřením zacílen na dvě a více cílových skupin. Žadatel v Žádosti
o podporu/ve Studii proveditelnosti v kapitole 3, 5, 6 a 12 popsal cílové skupiny
10bodů
projektu. Z popisu je zřejmé, že projekt je zaměřen na dvě a více cílových skupin.

(Aspekt účelnosti a potřebnosti)

Finanční náročnost projektu. Celkové
způsobilé výdaje se zaokrouhlují matematicky
na jedno desetinné místo.

Projekt poskytuje 3 a více sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, v platném znění.
Projekt poskytuje 2 podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v
platném znění.

Projekt je svým zaměřením zacílen pouze na jednu cílovou skupinu. Žadatel v
Žádosti o podporu/ve Studii proveditelnosti v kapitole 3, 5, 6 a 12 popsal cílovou
skupinu projektu. Z popisu je zřejmé, že projekt je zaměřen pouze na jednu
cílovou skupinu.

5 bodů

Projek není svým zaměřením zacílen na žádnou z cílových skupin.

0 bodů

Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 300 000,00 - 500 000,00 Kč

20 bodů

Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 500 001,00 - 1 000 000,00 Kč

10 body

Celkové způsobilé výdaje jsou více než 1 000 000,00 Kč

5 bodů

Realizací projektu vznikne zázemí pro uživatele sociálních služeb (terénní,
ambulantní) v území realizace projektu. Vznikem zázemí není myšleno pořízení
auta nebo vznik/rekonstrukce zázemí pro pracovníky.

5 bodů

Realizací projektu nevznikne zázemí pro uživatele sociálních služeb (terénní,
ambulantní) v území realizace projektu. Vznikem zázemí není myšleno pořízení
auta nebo vznik/rekonstrukce zázemí pro pracovníky.

0 bodů

Analýza rizik.
8.
(Aspekt proveditelnost)

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 45 bodů. Maximální počet bodů je 90.

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

10 bodů

Projektu jsou uvedena hlavní rizika a jejich eliminace pouze v provozní fázi nebo
ve fázi udržitelnosti a nebo jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti, ale nejsou uvedeny způsoby jejich eliminace.

5 bodů

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

0 bodů

