Příloha č. 2 k 6. výzvě „MAS Labské skály z.s. – IROP – Sociální služby a komunitní centrainvestiční záměry

Kritéria věcného hodnocení
Aktivity: Rozvoj Sociálních služeb, Rozvoj komunitních center
Kritéria věcného
Hodnocení (bodovací škála)
hodnocení
AKTIVITA - (max. 80 b. - min. 40 b.)
V1
V projektu jsou
uvedena hlavní
rizika v realizační fázi i
ve fázi udržitelnosti a
způsoby jejich
eliminace.

V2
Stavební
připravenost
projektu
(platí pro žádosti o
podporu,
které jednoznačně
obsahují stavební
část)

15 bodů - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich
eliminace.
0 bodů - V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich
eliminace.
15 bodů - stavební připravenost: Žadatel předložil
jako přílohu žádosti o podporu právoplatný
dokument, že může stavbu provést (např. platné
stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouvu
nahrazující stavební povolení, souhlas s provedením
ohlášené stavby nebo ohlášení stavby, které bylo
předloženo na stavební úřad a čestné prohlášení
žadatele, že od ohlášení stavby již uplynulo 40
dní a stavební úřad se nevyjádřil či jiné opatření
stavebního úřadu, na jeho základě lze projekt nebo
jeho jednotlivé části realizovat). V případě, že
realizace projektu (či jeho jednotlivých částí)
nepodléhá řízení stavebního úřadu nebo není
potřeba veřejnoprávní smlouva, žadatel předložil
jako přílohu žádosti o podporu stanovisko
stavebního úřadu, že právoplatný dokument
k provedení stavby není zapotřebí.
10 bodů - Žadatel k žádosti o podporu nedoložil
dokumenty ke stavební připravenosti tzn. že jako
přílohu žádosti o podporu právoplatný dokument, že
může stavbu provést (např. platné stavební povolení
(doložil pouze žádost o stavební povolení
s přílohami pokud je potřeba , nebo nedoložil
veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební
povolení, nebo nedoložil souhlas s provedením
ohlášené stavby nebo ohlášení stavby, které bylo
předloženo na stavební úřad a čestné prohlášení
žadatele, že od ohlášení stavby již uplynulo 40
dní a stavební úřad se nevyjádřil či jiné opatření
stavebního úřadu, na jeho základě lze projekt nebo

Referenční
dokument
Studie
proveditelnosti,
žádost o podporu

Studie
proveditelnosti,
žádost o podporu
Přílohy žádosti
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jeho jednotlivé části realizovat). V případě, že
realizace projektu (či jeho jednotlivých částí)
nepodléhá řízení stavebního úřadu nebo není
potřeba veřejnoprávní smlouva, žadatel nepředložil
jako přílohu žádosti o podporu stanovisko
stavebního úřadu, že právoplatný dokument
k provedení stavby není zapotřebí.
V3
Studie
Projekt má dopad do 20 bodů - Projekt má dopad do území více obcí MAS. proveditelnosti
území více obcí
žádost o podporu
10 bodů - Projekt má dopad do území jedné obce (
(v projektu je popsáno ve které bude projekt realizován)
jaký dopad má projekt
do území více obcí
MAS Dopadem do
území více obcí se
rozumí, že výstupy
projektu budou moci
využívat cílové skupiny
i z dalších obcí MAS
Studie
10 bodů - Celkové způsobilé výdaje činí
V4
proveditelnosti
max. 1 052 631 Kč.
Finanční náročnost
projektu.

5 bodů - Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu
1 052 631,01 – 3 157 890 Kč.
20 bodů – do projektu jsou zapojeni kromě žadatele
min. 2 partneři

V5
Do plánování či
realizace projektu jsou
10 bodů – do projektu je zapojen kromě žadatele
zapojeni kromě
pouze 1 partner
žadatele další subjekty
(partneři)
5 bodů – do projektu kromě žadatele není zapojen
žádný partner

Studie
proveditelnost
Žádost o podporu
Příloha Smlouva o
partnerství
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