Seznam projektů, které splnily věcné hodnocení – seznam hodnocených projektů seřazených dle počtu obdržených bodů
Název výzvy MAS:
Číslo výzvy MAS:

5. výzva MAS Hanácký venkov – IROP – Komunitní centra
272/06_16_072/CLLD_16_01_156

Název výzvy ŘO: Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD
Číslo výzvy ŘO: 62
Alokace výzvy (CZV): 1 684 210,52 Kč (dotace: 1 599.999,99,- Kč)
Pořadí

Žadatel

Místo
realizace
(NUTS 5)

Požadovaná
dotace (Kč)

Celkový
počet
bodů

Datum a čas
podání Žádosti o
podporu

Název projektu

Registrační číslo projektu

1.

Komunitní centrum
Vincencov

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013581

Obec
Vincencov

Vincencov

804.709,85

40

28.2.2020, 11:19

2.

Komunitní centrum
Želeč

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013563

Obec Želeč

Želeč

788.643,13

30

27.2.2020, 12:39

CELKEM: 1.593.352,98 Kč

Závěrečné
vyjádření VK
projekt splnil
podmínky věcného
hodnocení
projekt splnil
podmínky věcného
hodnocení

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 2 Zázemí sociálních služeb a komunitní centra
Integrované strategie MAS Hanácký venkov, z. s.
Název výzvy MAS: 5.výzva MAS Hanácký venkov-IROP-Komunitní centra
Číslo výzvy MAS: 272/06_16_072/CLLD_16_01_156
Název výzvy ŘO: Výzva č. 62 Sociální infrastruktura
Číslo výzvy ŘO: 62
Název projektu: Komunitní centrum Vincencov
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013581
Žadatel: Obec Vincencov

Věcné hodnocení žádosti o podporu pro "Opatření IROP 2 - Komunitní centra" Integrované strategie MAS Hanácký venkov, z. s.
Číslo

1.

2.

Název kritéria

Referenční dokument

Kapacita služeb a sociální práce v podpořeném Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
zařízení

Do projektu je zapojena místně příslušná obec, Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
ve které má být projekt realizován
Smlouva o spolupráci

Popis pro hodnocení
Kapacita služeb a sociální práce v podpořeném zařízení (indikátor 6 75 10)
dosahuje 20 a více osob.
Kapacita služeb a sociální práce v podpořeném zařízení (indikátor 6 75 10)
dosahuje 1 až 19 osob.

Hodnocení
(body)

Přidělené
hodnocení

Odůvodnění

10

Cílová hodnota je 30 osob, viz. Studie
proveditelnosti, kapitola 7 Výstupy projektu, str. 14

10

Popsáno v žádosti o dotaci a obec je žadatelem, viz.
Žádost o dotaci, str. 6, Subjekty projektu

10

Podle ČSÚ k 1.1.2019 má obec Vincencov 120
obyvatel, viz. 120 obyvatel, viz.:
https://www.czso.cz/documents/10180/91917344/
1300721903.pdf/ea01e710-2ae5-49f3-8792ebb384754346?version=1.0

10

Požadována dotace 804.709,85, viz. Žádost o dotaci,
str. 14, Přehled zdrojů financování, údaj "Podpora
celkem"

10 bodů

0 bodů

Obec je buďto žadatelem v rámci projektu nebo má žadatel (pokud nejde o obec)
podepsanou s příslušnou obcí, ve které má být projekt realizován, smlouvu o
10 bodů
spolupráci, která stručně definuje spolupráci při provozování komunitního centra v
době udržitelnosti projektu.
Obec, ve které má být projekt realizován, není žadatelem ani partnerem žadatele
0 bodů
ve vztahu k projektu.
Obec, na jejímž území má být projekt realizován, má méně než 1 000 obyvatel.

3.

4.

Počet obyvatel obce, na jejímž území má být
projekt realizován (dle údajů Českého
statistického úřadu ke dni 1. 1. 2019)

Žádost o podporu

Finanční náročnost projektu, z hlediska výše
požadované dotace, nepřevyšuje 1 mil. Kč, při
podání žádosti o podporu

Žádost o podporu

Celkový počet bodů

10 bodů

Obec, na jejímž území má být projekt realizován, má 1 000 a více obyvatel.

0 bodů

Požadovaná dotace je ve výši do 1 mil. Kč, včetně.

10 bodů

Požadovaná dotace převyšuje 1 mil. Kč.

0 bodů

40

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 2 Zázemí sociálních služeb a komunitní centra
Integrované strategie MAS Hanácký venkov, z. s.
Název výzvy MAS: 5.výzva MAS Hanácký venkov-IROP-Komunitní centra
Číslo výzvy MAS: 272/06_16_072/CLLD_16_01_156
Název výzvy ŘO: Výzva č. 62 Sociální infrastruktura
Číslo výzvy ŘO: 62
Název projektu: Komunitní centrum Želeč
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013563
Žadatel: Obec Želeč

Věcné hodnocení žádosti o podporu pro "Opatření IROP 2 - Komunitní centra" Integrované strategie MAS Hanácký venkov, z. s.
Číslo

1.

2.

Název kritéria

Referenční dokument

Kapacita služeb a sociální práce v podpořeném Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
zařízení

Do projektu je zapojena místně příslušná obec, Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
ve které má být projekt realizován
Smlouva o spolupráci

Popis pro hodnocení
Kapacita služeb a sociální práce v podpořeném zařízení (indikátor 6 75 10)
dosahuje 20 a více osob.
Kapacita služeb a sociální práce v podpořeném zařízení (indikátor 6 75 10)
dosahuje 1 až 19 osob.

Hodnocení
(body)

Přidělené
hodnocení

Odůvodnění

0

Kapacita služeb je poze 17 osob a nedosahuje
potřebný počet 20-ti osob, viz. Studie
proveditelnosti, kapitola 7 Výstupy projektu, str. 14.

10

Obec je žadatelem v rámci projektu, viz. Žádost o
dotaci, str. 6, Subjekty projektu.

10

Obec má podle ČSÚ k 1.1.2019 522 obyvatel a
splňuje podnínku pro udělení bodů, viz. 559
obyvatel, viz.:
https://www.czso.cz/documents/10180/91917344/
1300721903.pdf/ea01e710-2ae5-49f3-8792ebb384754346?version=1.0

10

Požadovná dotace je 788.643,13, viz. Žádost o
dotaci, str. 14, Přehled zdrojů financování, údaj
"Podpora celkem".

10 bodů

0 bodů

Obec je buďto žadatelem v rámci projektu nebo má žadatel (pokud nejde o obec)
podepsanou s příslušnou obcí, ve které má být projekt realizován, smlouvu o
10 bodů
spolupráci, která stručně definuje spolupráci při provozování komunitního centra v
době udržitelnosti projektu.
Obec, ve které má být projekt realizován, není žadatelem ani partnerem žadatele
0 bodů
ve vztahu k projektu.
Obec, na jejímž území má být projekt realizován, má méně než 1 000 obyvatel.

3.

4.

Počet obyvatel obce, na jejímž území má být
projekt realizován (dle údajů Českého
statistického úřadu ke dni 1. 1. 2019)

Žádost o podporu

Finanční náročnost projektu, z hlediska výše
požadované dotace, nepřevyšuje 1 mil. Kč, při
podání žádosti o podporu

Žádost o podporu

Celkový počet bodů

10 bodů

Obec, na jejímž území má být projekt realizován, má 1 000 a více obyvatel.

0 bodů

Požadovaná dotace je ve výši do 1 mil. Kč, včetně.

10 bodů

Požadovaná dotace převyšuje 1 mil. Kč.

0 bodů

30

Seznam projektů, které splnily věcné hodnocení – seznam hodnocených projektů seřazených dle počtu obdržených bodů
Název výzvy MAS:
Číslo výzvy MAS:

6. výzva MAS Hanácký venkov - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava
413/06_16_038/CLLD_16_01_156

Název výzvy ŘO: Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD
Číslo výzvy ŘO: 53
Alokace výzvy (CZV): 4 200 000,- Kč (dotace: 3 990 000,- Kč)
Pořadí

Název projektu

Registrační číslo projektu

Žadatel

Místo
realizace
(NUTS 5)

Požadovaná
dotace (Kč)

Celkový
počet
bodů

Datum a čas
podání Žádosti o
podporu

1.

Chodníky Vitčice

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013542

Obec Vitčice

Vitčice

791.426,55

30

26.2.2020, 13:00

2.

Chodník
Dřevnovice

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013572

Obec
Dřevnovice

Dřevnovice

789.663,57

30

27.2.2020, 18:44

CELKEM: 1.581.090,12 Kč

Závěrečné
vyjádření VK
projekt splnil
podmínky věcného
hodnocení
projekt splnil
podmínky věcného
hodnocení

Platnost od: 27. 2. 2020

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 1 - Udržitelná a bezpečná doprava
Integrované strategie MAS Hanácký venkov, z. s.
Název výzvy MAS: 6.výzva MAS Hanácký venkov-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava
Číslo výzvy MAS: 413/06_16_038/CLLD_16_01_156
Název výzvy ŘO: Výzva č. 53 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.4, platnost 8. 10. 2019
Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.13, platnost 15.10.2019
Číslo výzvy ŘO: 53.
Název projektu: Chodníky Vitčice
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013542
Žadatel: Obec Vitčice

Kritéria věcného hodnocení
Název kritéria

Číslo

Číslo

1.

Název kritéria

Projekt zajišťuje bezbariérový přístup k zastávkám veřejné hromadné dopravy.

Referenční dokument

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

Referenční dokument

Způsob hodnocení kořenového kritéria

Popis pro hodnocení

Hodnocení (body)

Projekt zajišťuje přístup k jedné či
více zastávkám veřejné dopravy
nebo k jednomu či více přechodům
nebo místům pro přecházení.

Přidělené
hodnocení (A/N/
NR/
Nehodnoceno)
Přidělené
hodnocení

10 bodů

2.

3.

Projekt je realizován v blízkosti budovy mateřské školy, základní školy, knihovny,
obecního úřadu, zdravotního střediska, pošty či jiné veřejně prospěšné budovy.

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

10

10

Projekt přímo sousedí s Obecní knihovnou Vitčice, viz.
https://mapy.cz/s/redorapaze.

0

Není stanovena výsadba nových keřů a stromů, pouze
trávníku, viz. Studie proveditelnosti, str. 14, kapitola
6. Vliv projektu na životní prostředí.

10 bodů

Projekt (ani jeho část) není
realizován do 200 m (vzdušnou
čarou) od některé z uvedených
veřejně prospěšných staveb.

0 bodů

Součástí projektu jsou úpravy
venkovního prostranství spojené s
výsadbou zeleně (stromy a keře).

10 bodů

Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství spojené s výsadbou zeleně (stromy Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
a keře).
Součástí projektu nejsou úpravy
venkovního prostranství spojené s
výsadbou zeleně (stromy a keře).

Odůvodnění

Projekt přímo vytváří oboustraný přístup k zastávkám
veřejné dopravy a navazuje na pěší komunikaci, která
rovněž zajišťuje přístup k zastávkám veřejné dopravy,
viz.Studie proveditelnosti, str. 8, Popis vazeb projektu
.

Projekt nezajišťuje přístup k zastávce
veřejné dopravy ani k přechodu
0 bodů
nebo místu pro přecházení.
Projekt (nebo jeho část) je
realizován do 200 m (vzdušnou
čarou) od některé z uvedených
veřejně prospěšných staveb.

Odůvodnění

0 bodů

Požadovaná dotace je ve výši do 1
mil. Kč, včetně.

4.

10 bodů

Finanční náročnost projektu, z hlediska výše požadované dotace, nepřevyšuje 1 mil. Kč, při
Žádost o podporu
podání Žádosti o podporu.

10

Požadovaná dotace je 791.426,55, viz. Žádost o
dotaci, str. 15, Přehled zdrojů financování, údaj
"Podpora celkem".

Požadovaná dotace převyšuje 1 mil.
0 bodů
Kč.

Celkový počet bodů

30

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 20 bodů. Maximální počet bodů je 40.

Složení komise:
Jméno a příjmení: Iva Marková (Obec Drysice)
Jméno a příjmení: Oto Hons (T. J. Sokol Vrchoslavice 1946)
Jméno a příjmení: Petr Kvapil (T. J. Sokol Ondratice)

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

Podpisy přítomných členů
hodnotící komise:

Závěrečné vyjádření komise (SPLNIL/NESPLNIL)

Platnost od: 27. 2. 2020

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 1 - Udržitelná a bezpečná doprava
Integrované strategie MAS Hanácký venkov, z. s.
Název výzvy MAS: 6.výzva MAS Hanácký venkov-IROP-Udržitelná a bezpečná doprava
Číslo výzvy MAS: 413/06_16_038/CLLD_16_01_156
Název výzvy ŘO: Výzva č. 53 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.4, platnost 8. 10. 2019
Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.13, platnost 15.10.2019
Číslo výzvy ŘO: 53.
Název projektu: Chodník Dřevnovice
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013572
Žadatel: Obec Dřevnovice

Kritéria věcného hodnocení
Název kritéria

Číslo

Číslo

1.

Název kritéria

Projekt zajišťuje bezbariérový přístup k zastávkám veřejné hromadné dopravy.

Referenční dokument

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

Referenční dokument

Způsob hodnocení kořenového kritéria

Popis pro hodnocení

Hodnocení (body)

Projekt zajišťuje přístup k jedné či
více zastávkám veřejné dopravy
nebo k jednomu či více přechodům
nebo místům pro přecházení.

Přidělené
hodnocení (A/N/
NR/
Nehodnoceno)
Přidělené
hodnocení

10 bodů

2.

3.

Projekt je realizován v blízkosti budovy mateřské školy, základní školy, knihovny,
obecního úřadu, zdravotního střediska, pošty či jiné veřejně prospěšné budovy.

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

Zajišťuje přístup ke 2 zastávkám ve vzdálenosti cca
10m od projektu a navazuje na komunikaci pro pěší,
viz. Studie proveditelnosti, str. 8, Popis vazeb
projektu

10

V těsné blízkosti se nachazí Obecní úřad Dřevnovice a
knihovna, viz. https://mapy.cz/s/merusofaba

0

Pouze trávník, není plánována výsadba keřů a
stromů, viz. Studie proveditelnosti, str. 14, kapitola 6.
Vliv projektu na životní prostředí

10 bodů

Projekt (ani jeho část) není
realizován do 200 m (vzdušnou
čarou) od některé z uvedených
veřejně prospěšných staveb.

0 bodů

Součástí projektu jsou úpravy
venkovního prostranství spojené s
výsadbou zeleně (stromy a keře).

10 bodů

Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství spojené s výsadbou zeleně (stromy Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
a keře).
Součástí projektu nejsou úpravy
venkovního prostranství spojené s
výsadbou zeleně (stromy a keře).

Odůvodnění

10
Projekt nezajišťuje přístup k zastávce
veřejné dopravy ani k přechodu
0 bodů
nebo místu pro přecházení.
Projekt (nebo jeho část) je
realizován do 200 m (vzdušnou
čarou) od některé z uvedených
veřejně prospěšných staveb.

Odůvodnění

0 bodů

Požadovaná dotace je ve výši do 1
mil. Kč, včetně.

4.

10 bodů

Finanční náročnost projektu, z hlediska výše požadované dotace, nepřevyšuje 1 mil. Kč, při
Žádost o podporu
podání Žádosti o podporu.

10

Požadovaná dotace je 789.663,57, viz. Žádost o
dotaci, str. 15, Přehled zdrojů financování, údaj
"Podpora celkem"

Požadovaná dotace převyšuje 1 mil.
0 bodů
Kč.

Celkový počet bodů

30

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 20 bodů. Maximální počet bodů je 40.

Složení komise:
Jméno a příjmení: Iva Marková (Obec Drysice)
Jméno a příjmení: Oto Hons (T. J. Sokol Vrchoslavice 1946)
Jméno a příjmení: Petr Kvapil (T. J. Sokol Ondratice)

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

Podpisy přítomných členů
hodnotící komise:

Závěrečné vyjádření komise (SPLNIL/NESPLNIL)

