Výzva:

6

Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel

Opatření:

IROP-6 - Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel - aktivita Sociální služby

Název kritéria

Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný. (Změna harmonogramu projektu v
době realizace může mít vliv na hodnocení projektu.)

Přiřazení funkce

Hodnotící
10

Žadatel má reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt byl v termínu
dokončen.

0

Žadatel nemá reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt byl v termínu
dokončen.

Bodové hodnocení

Určení hlavního
zdroje informací

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

Název kritéria

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

Přiřazení funkce

Hodnotící
10

Bodové hodnocení

5
0

Určení hlavního
zdroje informací

Žadatel uvedl dostatečně podrobně a reálně hlavní rizika ve fázi realizace a fázi
udržitelnosti, včetně způsobu jejich eliminace.
Žadatel uvedl pouze některá rizika/uvedl rizika pouze v některé fázi projektu/neuvedl
nebo uvedl pouze částečně způsob eliminace rizik.
Žadatel neuvedl dostatečně podrobně a reálně všechna rizika v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti a způsob jejich eliminace.

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

Název kritéria

Využití stávajícího objektu

Přiřazení funkce

Hodnotící

5

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu určeného pro sociální
služby.
Předmětem projektu je pořízení vybavení objektu určeného pro sociální služby.

0

Předmětem projektu je výstavba nového objektu určeného pro sociální služby.

10
Bodové hodnocení

Určení hlavního
zdroje informací

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Projektová dokumentace

Název kritéria

Dopad projektu na území

Přiřazení funkce

Hodnotící
15
Projekt má dopad na stanovenou část území 4 a více obcí.

Bodvé hodnocení

Určení hlavního
zdroje informací

10

Projekt má dopad na stanovenou část území 3 obcí.

5
0

Projekt má dopad na stanovenou část území 2 obcí.
Projekt má dopad na stanovenou část území 1 obce (včetně místních částí).

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Situační schéma

Název kritéria

Vznik zázemí nové sociální služby v území realizace projektu

Přiřazení funkce

Hodnotící
10

Realizací projektu vznikne zázemí pro novou sociální službu na území realizace
projektu.

0

Realizací projektu nevznikne zázemí pro novou sociální službu na území realizace
projektu.

Bodové hodnocení

Určení hlavního
zdroje informací

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

Název kritéria

Zkušenost v oblasti poskytování sociálních služeb (v případě obcí se kritétium vztahuje také na
dodavatele služby)

Přiřazení funkce

Hodnotící
15
10
Bodové hodnocení
5
0
Určení hlavního
zdroje informací

Žadatel doložil historii v poskytování sociálních služeb 5 (včetně) a více let.
Žadatel doložil historii v poskytování sociálních služeb od 3 let včetně do 5 let.
Žadatel doložil historii v poskytování sociálních služeb od 2 let včetně do 3 let.
Žadatel nedoložil nebo má historii v poskytování sociálních služeb do 2 let.

Žádost o podporu, Rozhodnutí o registraci sociální služby, smlouva o smlouvě budoucí o
poskytování sociální služby

Název kritéria

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace

Přiřazení funkce

Hodnotící
10

Bodové hodnocení
0
Určení hlavního
zdroje informací

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 3 000 000,Kč včetně.
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši nad 3 000
001,- Kč.

Žádost o podporu

Maximální počet bodů: 80
Minimální počet bodů: 40

Výzva:

6

Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel

Opatření:

IROP-6 - Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel - aktivita Sociální bydlení

Název kritéria

Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný. (Změna harmonogramu projektu v
době realizace může mít vliv na hodnocení projektu.)

Přiřazení funkce

Hodnotící
15

Žadatel má reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt byl v termínu
dokončen.

0

Žadatel nemá reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt byl v termínu
dokončen.

Bodové hodnocení

Určení hlavního
zdroje informací

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

Název kritéria

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

Přiřazení funkce

Hodnotící
10

Bodové hodnocení

5
0

Žadatel uvedl dostatečně podrobně a reálně hlavní rizika ve fázi realizace a fázi
udržitelnosti, včetně způsobu jejich eliminace.
Žadatel uvedl pouze některá rizika/uvedl rizika pouze v některé fázi projektu/neuvedl
nebo uvedl pouze částečně způsob eliminace rizik.
Žadatel neuvedl dostatečně podrobně a reálně všechna rizika v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti a způsob jejich eliminace.

Určení hlavního
zdroje informací

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

Název kritéria

Možnost využívání terénních sociálních služeb

Přiřazení funkce

Hodnotící
10

V místě realizace projektu je zajištěna možnost využívání terénních sociálních služeb
uživateli sociálního bydlení.

0

V místě realizace projektu není zajištěna možnost využívání terénních sociálních
služeb uživateli sociálního bydlení.

Bodové hodnocení

Určení hlavního
zdroje informací

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Smlouva o smlouvě budoucí, dohoda, písemný příslib

Název kritéria

Dostupnost objektů občanské vybavenosti (školská zařízení, zdravotní a sociální péče, nákupy
a služby, doprava)

Přiřazení funkce

Hodnotící
15

Ve vzdálenosti do 1,5 km od sociálního bydlení se nachází 4 a více objektů občanské
vybavenosti.

10

Ve vzdálenosti do 1,5 km od sociálního bydlení se nachází 3 objekty občanské
vybavenosti.

5

Ve vzdálenosti do 1,5 km od sociálního bydlení se nachází 2 objekty občanské
vybavenosti.

0

Ve vzdálenosti do 1,5 km od sociálního bydlení se nachází méně než 2 objekty
občanské vybavenosti.

Bodvé hodnocení

Určení hlavního
zdroje informací

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

Název kritéria

Počet lůžek na byt

Přiřazení funkce

Hodnotící

Bodové hodnocení

Určení hlavního
zdroje informací

15

Projekt vytváří v průměru uvedený počet lůžek na byt 2 a více lůžek na byt.

10

Projekt vytváří v průměru uvedený počet lůžek na byt 1,5-1,9 lůžka na byt.

5

Projekt vytváří v průměru uvedený počet lůžek na byt 1,1-1,4 na byt.

0

Projekt vytváří v průměru uvedený počet lůžek na byt 1 lůžko na byt.

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

Název kritéria

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace

Přiřazení funkce

Hodnotící
15

Bodové hodnocení
0
Určení hlavního
zdroje informací

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 3 000 000,Kč včetně.
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši nad 3 000
000,- Kč.

Žádost o podporu

Maximální počet bodů: 80
Minimální počet bodů: 40

