Platnost od: 7. 1. 2019

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 2 Sociální začleňování a sociální služby
Integrované strategie MAS Vodňanská ryba, z. s.

Název výzvy MAS: MAS Vodňanská ryba, z. s. - IROP - Rozvoj komunitních center
Číslo výzvy MAS: 6
Název výzvy ŘO: Výzva č. 62 Sociální infrastruktura
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018
Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.11, platnost 15. 5. 2018
Číslo výzvy ŘO: 62.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 2 - Sociální začleňování a sociální služby Integrované strategie MAS Vodňanská ryba, z. s.
Číslo

1.

Popis pro hodnocení

Hodnocení
(body)

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.

10 bodů

Projekt svým zaměřením necílí 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 jednu cílovou skupinu.

0 bodů

Projekt poskytuje zázemí pro 3 a více typů aktivit.

15 bodů

Projekt poskytuje zázemí pro 2 typy aktivit.

10 bodů

(Aspekt efektivnosti a účelnosti)

Projekt poskytuje zázemí pouze pro 1 typ aktivit.

5 bodů

Využití stávajících budov a jejich částí
- projekt zabývající se stavební
obnovou nevyužívané, zchátralé,
případně nezkolaudované
Žádost o podporu, Projektová
dokumentace, Studie proveditelnosti
budovy/areálu či jen vybavením
budovy.

Bude využita stávající nevyužívaná, zchátralá, případně
nezkolaudovaná budova či její část (kritérium platí pro
rekonstrukci budovy i pro projekty zaměřené pouze na vybavení
komunitního centra).

10 bodů

Nebude využita stávající nevyužívaná, zchátralá, případně
nezkolaudovaná budova či její část (kritérium platí pro novou
stavbu i pro projekty žaměřené pouze na vybavení komunitního
centra v novostavbě).

0 bodů

Název kritéria

Referenční dokument

Projekt je svým zaměřením zacílen na
dvě a více cílových skupin.
Žádost o podporu, Výzva MAS, Studie
proveditelnosti

(Aspekt účelnosti a potřebnosti)

2.

3.

Komunitní centrum poskytne zázemí
pro více aktivit (sociální, vzdělávání,
volnočasové aktivity, kulturní a
zájmové akce).

(Aspekt efektivity)

Žádost o podporu, Výzva MAS, Studie
proveditelnosti

Přidělené
hodnocení

Odůvodnění

4.

Velikost obce (dle ČSÚ - Počet
obyvatel v obcích České republiky k 1.
1. 2018
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet- Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
obyvatel-v-obcich-see2a5tx8j)
(Aspekt účelnosti)

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má méně než 500
obyvatel.

15 bodů

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 500 - 2 000
obyvatel.

10 bodů

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

5 bodů

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 25 bodů. Maximální počet bodů je 50.
Složení komise:
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:

Datum a místo konání hodnotící komise:
Jméno a podpis zapisovatele:

Podpisy přítomných členů hodnotící komise:

Závěrečné vyjádření komise (komise doporučuje/nedoporučuje projekt

