VÝZVA MAS PODBRDSKO – IROP – PODPORA INFRASTRUKTURY PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY I.
PŘÍLOHA Č.2 KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Minimální bodová hranice pro splnění věcného hodnocení je 50 bodů z celkových 100 bodů.
Při rovnosti bodů, bude rozhodovat datum a čas podání žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+ (žadatel, který podal žádost dříve, bude upřednostněn).

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
NÁZEV KRITÉRIA

TYP

Realizací projektu vznikne zázemí pro
uživatele sociálních služeb (terénní,
ambulantní či pobytové služby) v území
realizace projektu. Vznikem zázemí není hodnotící
myšleno pouhé pořízení auta nebo vznik /
rekonstrukce zázemí pouze pro pracovníky
v soc. službách.

BODOVÉ
HODNOCENÍ
20

0

20
Žadatel v rámci přílohy potvrzení
poskytovatele sociálních služeb doložil, že
má vybraného provozovatele služeb, který hodnotící
má zájem o zapojení do projektu a uvedl
jeho zkušenosti.

10

0

Dopad na území MAS PODBRDSKO.

CHARAKTERISTIKA PŘIDĚLENÉHO POČTU BODŮ

ZDROJ INFORMACÍ

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

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti (v
části podrobný popis projektu)

Žadatel v rámci projektu plánuje zázemí pro sociální službu –
budoucí poskytovatel sociálních služeb má 24 a více měsíců
zkušeností s poskytováním relevantních sociálních služeb. (Počítají se
všechny měsíce, ve kterých je služba registrována.)
Žadatel v rámci projektu plánuje zázemí pro sociální službu –
Žádost o podporu, příloha č.14 – Potvrzení
budoucí poskytovatel sociálních služeb má 0-23 měsíců zkušeností
poskytovatele sociálních služeb
s poskytováním sociálních služeb. (Počítají se všechny měsíce, ve
kterých je služba registrována).
Žadatel v rámci přílohy potvrzení poskytovatele sociálních služeb
nedoložil, že má vybraného provozovatele služeb, který má zájem o
zapojení do projektu a neuvedl jeho zkušenosti nebo budoucí
poskytovatel sociální služby není známý.

10

Výstupy projektu bude využívat 3 a více obcí z území MAS
PODBRDSKO

5

Výstupy projektu bude využívat 1-2 obce z území MAS PODBRDSKO

hodnotící

VÝZVA MAS PODBRDSKO – IROP – PODPORA INFRASTRUKTURY PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. – PŘÍLOHA Č.2 KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Studie proveditelnosti
(v části podrobný popis projektu)

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
NÁZEV KRITÉRIA
Využití stávajícího objektu pro realizaci
projektu. Bodové hodnocení získá
Žadatel, který pro realizaci projektu
zrekonstruuje stávají objekt.

TYP

20
hodnotící
0

Finanční náročnost projektu, tzn.
celkové způsobilé výdaje, ze kterých je
hodnotící
stanovena dotace. Zvýhodnění projektu
s nižšími celkovými způsobilými výdaji.

Vznik zázemí nové sociální služby v
území MAS PODBRDSKO. Zvýhodnění
projektu, jehož realizací vznikne zázemí
nové sociální služby dle zákona č.
108/2006 Sb.

BODOVÉ
HODNOCENÍ

CHARAKTERISTIKA PŘIDĚLENÉHO POČTU BODŮ

Studie proveditelnosti (v části podrobný
popis projektu), náhled do elektronické
Předmětem projektu je výstavba nového objektu určeného pro sociální verze katastru nemovitostí (s vyznačením
lokalizace předmětu projektu)
služby.
Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu.

20

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši
do 2 500 000,00 Kč

10

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši
od 2 500 000,01 Kč do 3 000 000,00 Kč

0

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši
od 3 000 000,01 Kč a výše

10

Realizací projektu vznikne zázemí pro novou sociální službu na území
realizace projektu.

0

Realizací projektu nevznikne zázemí pro novou sociální službu na území
realizace projektu.

hodnotící

ZDROJ INFORMACÍ
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Studie proveditelnosti (v části
připravenost projektu k realizaci či části
finanční analýza projektu)

Studie proveditelnosti (v části podrobný
popis projektu)

