Platnost od 15.02.2019

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 4.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Integrované strategie MAS Světovina
Název výzvy MAS: MAS Světovina – IROP – Sociální bydlení
Číslo výzvy MAS: 029/06_18_107/CLLD_16_01_119
Název výzvy ŘO: 85. výzva IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ- INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.0, platnost 29. 6. 2018
Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.11, platnost 15. 5. 2018
Číslo výzvy ŘO: 85.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:

Kritéria věcného hodnocení - aktivita sociální bydlení
Číslo

Název kritéria

Referenční dokument

Popis pro hodnocení

Hodnocení body

Upřesnění vyhodnocení kritéria

1.

Připravenost projektu ke stavebnímu řízení
Kritérium respektuje aspekty kvality projektu - účelnost

Žádost o podporu

Doložené stavební povolení nebo
jiný druh rozhodnutí SÚ
Čestné prohlášení

2.

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realiziační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby
jejich eliminace
Kritérium respektuje aspekty kvality projektu - proveditelnost

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
(kapitola č. 9)

Žadatel doložil ke dni podání žádosti o
podporu platné a pravomocné stavební
povolení nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru nebo
účinnou veřejnoprávní smlouvu
nahrazující stavební povolení nebo
doložit čestné prohlášení, že realizace
projektu nepodléhá žádnému z kroků
stavebního úřadu

Žadatel nedoložil ke dni podání žádosti o
podporu platné a pravomocné stavební
povolení nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru nebo
účinnou veřejnoprávní smlouvu
nahrazující stavební povolení nebo
doložit čestné prohlášení, že realizace
projektu nepodléhá žádnému z kroků
stavebního úřadu

10

Hodnocení se provádí na základě údajů,
které žadatel uvedl v žádosti o podporu,
a na základě přílohy žádosti.

0

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a jsou
uvedeny způsoby jejich eliminace

10

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti, ale
nejsou uvedeny způsoby jejich eliminace

5

V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a
nejsou uvedeny způsoby jejich eliminace

0

Hodnocení se provádí na základě údajů,
které žadatel uvedl v žádosti o podporu,
studii proveditelnosti (kapitola č. 9).

Odůvodnění

3.

Žadatel doložil historii v oblasti poskytování sociální péče

Žádost o podporu

Kritérium respektuje aspekty kvality projektu - efektivnost

Výpis z registru poskytovatelů
sociálních služeb

Žadatel doložil minimálně pětiletou
historii poskytování sociální péče, nebo
je žadatelem o podporu obec.

10

Žadatel doložil minimálně dvouletou
historii poskytování sociální péče

5

Žadatel nedoložil historii poskytování
sociální péče delší než dva roky

0

Hodnocení se provádí na základě údajů,
které žadatel uvedl v žádosti o podporu
a na základě výpisu z registru
poskytovatelů sociálních služeb.

Celkový počet bodů
Minimální počet bodů: 15
Maximální počet bodů: 30

Složení výběrové komise

Datum a místo konání výběrové komise:

Jméno a podpis zapistovatele zápisu:

Podpis členů výběrové
komise

Závěrečné vyjádření komise
žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení
žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení

