Příloha č. 1
Výzvy č. 2 MAS Hanácký venkov – IROP – Komunitní centra
1) Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (Aktivita: Rozvoj komunitních center)
Název kritéria

Napravitelnost

Hodnocení
(ANO/NE/Nerelevantní/Nehodnoceno)

Referenční dokument

FORMÁLNÍ

Žádost o podporu je podána
v předepsané formě

Napravitelné

Žádost o podporu je podepsána
oprávněným zástupcem

Napravitelné

Jsou doloženy všechny povinné
přílohy a obsahově splňují náležitosti,
Napravitelné
požadované v dokumentaci k výzvě
MAS

ANO - žádost o podporu je podána v
předepsané formě
NE - žádost o podporu není podána v
předepsané formě
Nerelevantní
Nehodnoceno
ANO - žádost o podporu je podepsána
oprávněným zástupcem žadatele
NE - žádost o podporu není podepsána
oprávněným zástupcem žadatele
Nerelevantní
Nehodnoceno
ANO - jsou doloženy všechny povinné přílohy
a obsahově splňují náležitosti, požadované v
dokumentaci k výzvě
NE - nejsou doloženy všechny povinné přílohy
a obsahově splňují náležitosti, požadované v
dokumentaci k výzvě
Nerelevantní
Nehodnoceno

Žádost o podporu

Žádost o podporu

Žádost o podporu
Specifická pravidla pro žadatele a
příjemce

OBECNÁ
Projekt je v souladu s podmínkami
výzvy MAS

Napravitelné

ANO – projekt je v souladu s podmínkami
výzvy MAS
NE – projekt není v souladu s podmínkami
výzvy MAS

Text výzvy MAS
Specifická pravidla pro žadatele a
příjemce
Žádost o podporu

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

Žadatel splňuje definici oprávněného
příjemce pro příslušný specifický cíl a
výzvu

Napravitelná

Projekt respektuje minimální a
maximální hranici celkových
způsobilých výdajů, pokud jsou
stanoveny

Napravitelná

Potřebnost realizace projektu je
odůvodněná

Napravitelná

Projekt je v souladu se specifickými
cíli a opatřeními uvedenými ve
strategii CLLD

Napravitelná

Nerelevantní
Nehodnoceno
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
Nerelevantní
Nehodnoceno
ANO – žadatel splňuje definici oprávněného
příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu
NE - žadatel nesplňuje definici oprávněného
příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu
Nerelevantní
Nehodnoceno
ANO – projekt respektuje minimální a
maximální hranici celkových způsobilých výdajů
NE - projekt nerespektuje minimální a
maximální hranici celkových způsobilých výdajů
Nerelevantní
Nehodnoceno
ANO - potřebnost realizace projektu je
odůvodněná
NE - potřebnost realizace projektu není
odůvodněná
Nerelevantní
Nehodnoceno
ANO – Projekt je v souladu se specifickými cíli
a opatřeními uvedenými ve strategii CLLD
NE – Projekt není v souladu se specifickými cíli
a opatřeními uvedenými ve strategii CLLD
Nerelevantní
Nehodnoceno

Studie proveditelnosti

Text výzvy MAS
Specifická pravidla pro žadatele a
příjemce
Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
Žádost o podporu
Specifická pravidla pro žadatele a
příjemce

Text výzvy MAS
Žádost o podporu

Studie proveditelnosti

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
Strategie CLLD MAS Hanácký
venkov

2) Kritéria věcného hodnocení (Aktivita: Rozvoj komunitních center) - max. 40 b., min. 20 b.
Název kritéria věcného hodnocení

Hodnocení / body

Referenční dokument

Kapacita služeb a sociální práce 10 bodů - Kapacita služeb a sociální práce v podpořeném zařízení Žádost o podporu
v podpořeném zařízení
(indikátor 6 75 10) dosahuje 20 a více osob.
Studie proveditelnosti
0 bodů - Kapacita služeb a sociální práce v podpořeném zařízení (indikátor
6 75 10) dosahuje 1 až 19 osob.
Do projektu je zapojena místně 10 bodů - Obec je buďto žadatelem v rámci projektu nebo má žadatel Žádost o podporu
příslušná obec, ve které má být (pokud nejde o obec) podepsanou s příslušnou obcí, ve které má být Studie proveditelnosti
projekt realizován
projekt realizován, smlouvu o spolupráci, která stručně definuje spolupráci Smlouva o spolupráci
při provozování komunitního centra v době udržitelnosti projektu.
0 bodů - Obec, ve které má být projekt realizován, není žadatelem ani
partnerem žadatele ve vztahu k projektu.
Počet obyvatel obce, na jejímž území 10 bodů - Obec, na jejímž území má být projekt realizován, má méně než Žádost o podporu
má být projekt realizován
1 000 obyvatel.
0 bodů - Obec, na jejímž území má být projekt realizován, má 1 000 a více
obyvatel.
Finanční
náročnost
projektu, 10 bodů - Požadovaná dotace je ve výši do 1 mil. Kč, včetně.
Žádost o podporu
z hlediska výše požadované dotace,
nepřevyšuje 1 mil. Kč
0 bodů - Požadovaná dotace převyšuje 1 mil. Kč.

