
Opatření CLLD: 1. 3 Kvalitní sociální služby

17. Výzva IROP – MAS 21 – Kvalitní sociální služby – IV.

Platnost od:  21. 9. 2020

Jméno hodnotitele: 

Název projektu: 

Název žadatele: 

Udělené body:

Bodová 

škála
Komentář:

Kritéria společná

Projekt musí získat min. 25 bodů.

1. Do plánování či realizace projektu jsou zapojeni kromě žadatele další subjekty (partneři)

Do projektu kromě žadatele není zapojen žádný partner. 0

Do projektu je zapojen kromě žadatele pouze 1 partner. 10

Do projektu jsou zapojeni kromě žadatele min. 2 partneři. 20

Referenční dokument: Partnerská smlouva - příloha žádosti o podporu

Aspekt hodnocení: proveditelnost
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Udělené body:

Bodová 

škála
Komentář:

Udělené body:

Bodová 

škála
Komentář:

Kritéria pro aktivity rozvoj sociálních služeb a deinstitucionalizace sociálních služeb

10

3. Dopad plánovaných aktivit na začleňování cílové skupiny 

Referenční dokument: Studie proveditelnosti - kap. Podrobný popis projektu, Žádost o podporu

Pozitivní dopad plánovaných aktivit na začleňování cílové skupiny není v projektu popsán. 0

Pozitivní dopad plánovaných aktivit na začleňování cílové skupiny je popsán v projektu.

2. Výše způsobilých výdajů

Výše způsobilých výdajů je vyšší než 500 000 Kč. 0

Výše způsobilých výdajů je nepřekročí než 500 000 Kč včetně. 5

Referenční dokument: Žádost o podporu

Aspekt hodnocení: efektivnost, hospodárnost

Aspekt hodnocení: proveditelnost, efektivnost
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Udělené body: 

Bodová 

škála
Komentář:

Udělené body: 

Bodová 

škála
Komentář:

Referenční dokument: Studie proveditelnosti - kap. Podrobný popis projektu, Žádost o podporu

Aspekt hodnocení: efektivnost, potřebnost

Aspekt hodnocení: proveditelnost, efektivnost

4. Zaměření na cílové skupiny

Referenční dokument: Studie proveditelnosti - kap. Podrobný popis projektu, Žádost o podporu

Projekt je zaměřen na jednu cílovou skupinu 0

Projekt je zaměřen na dvě a více cílových skupin 10

Kritéria pro komunitní centra

Udělené body celkem:

4. Projekt řeší nedostatek dané sociální služby v území

Projekt neřeší nedostatek dané sociální služby v území. 0

Projekt řeší nedostatek dané sociální služby v území. 10
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podpis:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Projekt splnil / nesplnil podmínky věcného hodnocení:

V                                                                            dne 

Seznam hodnotitelů hodnotící komise:

Jméno a příjmení:

4


