INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Hodnotící kritéria věcná
Název výzvy MAS: „MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Sociální služby“
Číslo výzvy MAS: 4.
Název výzvy ŘO: Výzva č. 62 Sociální infrastruktura
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018
Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.11, platnost 15. 5. 2018
Číslo výzvy ŘO: 62.
„SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“
Kritéria věcného hodnocení - Sociální služby
1. Dopad projektu na území více obcí na území MAS Třeboňsko
Projekt má dopad do území více obcí MAS. Výstupy projektu budou moci využívat cílové skupiny i z dalších obcí MAS.
2. Počet obyvatel obce, ve které se daný projekt realizuje

3. Součástí projektu je vedlejší aktivita projektu - úprava zeleně
(minimálně dojde k vysazení 3 dřevin)
4. Do plánování či realizace projektu jsou zapojeni kromě žadatele další subjekty (partneři)

5. Finanční náročnost projektu ke dni podání žádosti o podporu.

RELEVANTNÍ KRITÉRIUM PRO KOMUNITNÍ CENTRA
6.Realizací projektu dojde k zajištění vzdělávacích aktivit s cílem zlepšit situaci členů komunity a získat kompetence pro
řešení běžných životních problémů i ve vztahu k uplatnění na trhu práce a řešení krizových situací jedinců.
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20 bodů Celkové způsobilé výdaje jsou ke dni podání žádosti o podporu max. 744.500,- Kč.
0 bodů Celkové způsobilé výdaje jsou ke dni podání žádosti o podporu větší než 744.500,-Kč, avšak max. 1.489.000,-Kč
20 bodů Realizací projektu dojde k zajištění vzdělávacích aktivit s cílem zlepšit situaci členů komunity a získat kompetence pro řešení běžných životních problémů i ve
vztahu k uplatnění na trhu práce a řešení krizových situací jedinců.
0 bodů Realizací projektu nedojde k zajištění vzdělávacích aktivit s cílem zlepšit situaci členů komunity a získat kompetence pro řešení běžných životních problémů i ve
vztahu k uplatnění na trhu práce a řešení krizových situací jedinců.
20 bodů

RELEVANTNÍ KRITÉRIUM PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY
7. Počet poskytovaných registrovaných sociálních služeb

Vyhodnocení kritéria
Projekt bude mít dopad na území 3 a více jiných obcí na území MAS Třeboňsko
Projekt bude mít dopad na území 1 - 2 jiných obcí na území MAS Třeboňsko
Projekt nebude mít dopad na území žádné jiné obce na území MAS Třeboňsko
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má méně než 500 obyvatel
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 500 až 2999 obyvatel
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 3000 až 4999 obyvatel
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 5000 až 6999 obyvatel
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má minimálně 7000 obyvatel
Součástí projektu je vedlejší aktivita projektu - úprava zeleně
Součástí projektu není vedlejší aktivita projektu - úprava zeleně
5. Finanční náročnost projektu
Do projektu je zapojen kromě žadatele min. 1 partner
Do projektu kromě žadatele není zapojen žádný partner

0 bodů

Projekt bude využíván pro poskytování 2 či více registrovaných sociálních služeb.
Projekt bude využíván pro poskytování pouze 1 registrované sociální služby.
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Počet obyvatel v obcích ČR k 31.12.posledního roku
zveřejněného ČSÚ (zveřejněný k datu vyhlášení výzvy)
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Maximální počet bodů 120. Pro splnění věcného hodnocení musí mít žadatel min. 60 bodů. Při rovnosti bodů MAS zvýhodní žadatele, který dosáhne více bodů v hlavním hodnotícím kritériu(kritérium č.1). Jestliže bude shodný počet bodů v případě hlavního hodnotícího kritéria, bude MAS posuzovat analogicky podle druhého či následujícího kritéria.
Jestliže i tak budou mít projekty shodný počet bodů, bude se rozhodovat dle času podání žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+ (žadatel, který podal žádost dříve, bude mít přednost).
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