HODNOTÍCÍ KRITÉRIA – Výzva č. 3 – Sociální služby
IROP – kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí

Kritéria formálních náležitostí – napravitelná kritéria
Název kritéria

1.

2.

3.

Žádost o podporu je podána
v předepsané formě

Žádost o podporu je podepsána
oprávněným zástupcem žadatele
Jsou doloženy všechny povinné
přílohy a obsahově splňují
náležitosti, požadované
v dokumentaci k výzvě ŘO

Způsob hodnocení kritéria
ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově
splňuje všechny náležitosti
NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě nebo obsahově
nesplňuje všechny náležitosti
ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem
žadatele nebo pověřeným zástupcem
NE – žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním
zástupcem žadatele nebo pověřeným zástupcem
ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují
náležitosti, které požaduje ŘO v dokumentaci k výzvě
NE – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy nebo obsahově
nesplňují náležitosti, které požaduje ŘO v dokumentaci k výzvě

Referenční dokument
Žádost o podporu, Výzva MAS

Žádost o podporu, Plná moc/pověření

Žádost o podporu, Výzva MAS
Přílohy Žádosti o podporu
Specifická pravidla pro příjemce a žadatele

1

Kritéria přijatelnosti – nenapravitelná kritéria
Název kritéria

4.

Žadatel splňuje definici oprávněného
příjemce pro příslušný specifický cíl a
výzvu MAS

Způsob hodnocení kritéria
ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný
specifický cíl a výzvu
NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný
specifický cíl a výzvu

5.

Statutární zástupce žadatele je trestně
bezúhonný

ANO – statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný
NE – statutární zástupce žadatele není trestně bezúhonný

6.

Projekt je v souladu se schválenou
strategií MAS Česká Kanada o.p.s.

ANO – projekt je v souladu se schválenou strategií MAS Česká Kanada
o.p.s., projekt naplňuje příslušný specifický cíl
NE – projekt není v souladu se schválenou strategií MAS Česká Kanada
o.p.s., projekt nenaplňuje příslušný specifický cíl

Referenční dokument
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
(kap. 2), Výzva MAS

Žádost o podporu
Žádost o podporu, SCLLD

Kritéria přijatelnosti – napravitelná kritéria

7.

Název kritéria
Projekt je svým zaměřením v souladu
s výzvou MAS

8.

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

9.

Projekt respektuje minimální a
maximální hranici celkových

Způsob hodnocení kritéria
ANO – projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS
NE – projekt není svým zaměřením v souladu s výzvou MAS
ANO – projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými
aktivitami výzvy MAS
NE – projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými
aktivitami výzvy MAS
ANO – projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových
způsobilých výdajů

Referenční dokument
Žádost o podporu, Výzva MAS

Žádost o podporu, Výzva MAS

Text výzvy MAS, Žádost o podporu

2

způsobilých výdajů stanovenou ve
výzvě MAS

NE – projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových
způsobilých výdajů
ANO – projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny
NE – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou
stanoveny
ANO – žadatel řádně odůvodnil potřebnost projektu
NE – žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
(kap. 7), Specifická pravidla

10.

Projekt respektuje limity způsobilých
výdajů, pokud jsou stanoveny

11.

Potřebnost realizace je odůvodněná

12.

Projekt nemá negativní vliv na žádnou
z horizontálních priorit IROP
(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a
zákaz diskriminace, rovnost mužů a
žen)

ANO – projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP
NE – projekt má negativní vliv na některou z horizontálních priorit IROP

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
(kap. 10)

13.

Výsledky projektu jsou udržitelné

ANO – výsledky projektu jsou udržitelné
NE – výsledky projektu nejsou udržitelné

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
(kap. 11)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
(kap. 3)

Specifická kritéria přijatelnosti – napravitelná kritéria
Název kritéria

14.

Žadatel má zajištěnou administrativní,
finanční a provozní kapacitu k realizaci
a udržitelnosti projektu

15.

Projekt je v souladu se Strategií
sociálního začleňování 2014-2020

16.

Projekt je v souladu s Národní strategií
rozvoje sociálních služeb

Způsob hodnocení kritéria
ANO – žadatel popsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii
proveditelnosti a v žádosti o podporu
NE – žadatel nepopsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii
proveditelnosti a v žádosti o podporu
ANO – ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Strategie
sociálního začleňování 2014-2020.
NE – ve studii proveditelnosti chybí, není zřejmá nebo je chybná vazba
projektu na Strategii sociálního začleňování 2014-2020
ANO – ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Národní
strategie rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní
strategii v oblasti sociálních služeb.

Referenční dokument
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
(kap. 5)

Studie proveditelnosti (kap. 2)

Studie proveditelnosti (kap. 2)

3

17.

Projekt je v souladu se strategickým
plánem sociálního začleňování nebo
s komunitním plánem nebo s krajským
střednědobým plánem sociálních
služeb

NE – ve studii proveditelnosti chybí, není zřejmá nebo je chybná vazba
projektu na Národní strategii rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebo
na aktuální národní strategii v oblasti sociálních služeb
ANO – projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování
nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem
rozvoje sociálních služeb.
NE – projekt není v souladu se strategickým plánem sociálního
začleňování ani s komunitním plánem ani s krajským střednědobým
plánem rozvoje sociálních služeb.

Studie proveditelnosti (kap. 2)

Kritéria pro věcné hodnocení
1. Sociální služby I.
Maximální počet bodů 50
Minimální počet bodů 25
Název kritéria

1.

Počet obcí, na které bude mít
realizace projektu pozitivní
dopad (sociální služby jsou v
obcích poskytovány nebo jsou
poskytovány obyvatelům
daných obcí, komunitní centra
budou sloužit pro obyvatele
obcí)

Referenční dokument

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti (kap.
2)

Popis pro hodnocení

Hodnocení
(body)

Projekt bude mít dopad na 5 a více obcí

10

Projekt bude mít dopad na 2 – 4 obce

5

Projekt bude mít dopad na 1 obec

0

4

Počet obyvatel obce, kde se
projekt realizuje (počet obyvatel
2.

3.

4.

v obcích ČR k 31. 12. posledního roku
zveřejněného ČSÚ – posuzuje se k datu
vyhlášení výzvy)

Žádost o podporu

Projekt bude sloužit pro více
cílových skupin

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
(kap. 2)

Celkové způsobilé výdaje, ze
kterých je stanovena dotace
(hodnoceno k datu podání
žádosti o podporu)

Žádost o podporu

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 2 000 a méně
obyvatel
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 2 001 až 10 000
obyvatel
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 10 001 a více
obyvatel

10
5
0

Projekt svým zaměřením cílí na 3 cílové skupiny

10

Projekt svým zaměřením cílí na 1 až 2 cílové skupiny

5

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve
výši do 1 000 000,- Kč včetně

20

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve
výši nad 1 000 000,- Kč - 2 000 000,- Kč včetně

10

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve
výši 2 000 001,- Kč a více

0

5

