
Příloha č. 2 výzvy č. 6 MAS Krkonoše, z.s.

 

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.13, platnost 15.10.2019

Číslo Referenční dokument Popis pro hodnocení

Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu platné 

pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní 

smlouvu nahrazující stavební povolení nebo jiný dokument 

opravňující k provedení stavby nebo k žádosti přiloží čestné 

prohlášení žadatele k technické připravenosti projektu nebo 

součástí projektu nejsou stavební práce.                             (5 

bodů)

Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu platné 

pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní 

smlouvu nahrazující stavební povolení nebo jiný dokument 

opravňující k provedení stavby nebo nedoložil čestné 

prohlášení žadatele k technické připravenosti projektu.

(0 bodů)

Projekt bude mít po realizaci dopad na území více obcí MAS 

Krkonoše

(10 bodů)

Žádost o podporu, Stavební povolení nebo 

souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru nebo veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební povolení nebo jiný 

dokument opravňující k provedení stavby nebo 

Čestné prohlášení žadatele k technické 

připravenosti projektu.

Kritéria pro věcné hodnocení 

Kritéria pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření IROP A č. 1.4 Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování strategie MAS Krkonoše, z.s.

Název výzvy MAS: MAS-IROP-Sociální a návazné služby

Číslo výzvy MAS: 324/06_16_072/CLLD_17_03_011

Název výzvy ŘO: Výzva č. 62. výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.3, platnost 4.5.2020

Číslo výzvy ŘO: 62

2.

Dopad projektu na území MAS.

(je myšlen dopad po realizaci projektu – uvést

současnou spádovost soc. služby a očekávaný dopad

na území po realizaci aktivity)                                                                                                 

(ASPEKT POTŘEBNOSTI)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti - Kap. 2

Název kritéria

1.

Technická připravenost projektu  (Aspekt proveditelnosti)

1



Projekt bude mít po realizaci dopad jen na území 1 obce MAS 

Krkonoše

(5 bodů)

2.

Dopad projektu na území MAS.

(je myšlen dopad po realizaci projektu – uvést

současnou spádovost soc. služby a očekávaný dopad

na území po realizaci aktivity)                                                                                                 

(ASPEKT POTŘEBNOSTI)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti - Kap. 2

2



Cílová hodnota indikátoru č. 6 75 10 je nastavena s přírůstkem 

o více než 10 oproti stavu výchozímu. Viz definice indikátoru - 

příloha specifických pravidel č. 3: Metodika indikátorů.                                                   

(15 bodů)

Cílová hodnota indikátoru č. 6 75 10 je nastavena s přírůstkem 

o právě 10 klientů oproti stavu výchozímu. Viz definice 

indikátoru - příloha specifických pravidel č. 3: Metodika 

indikátorů.                                                    (10 bodů)

Cílová hodnota indikátoru č. 6 75 10 je nastavena s přírůstkem 

méně než 10 klientů oproti stavu výchozímu. Viz definice 

indikátoru - příloha specifických pravidel č. 3: Metodika 

indikátorů.                                                      (0 bodů)

Žadatel ve studii proveditelnosti (kap. 2 a též 5) pravdivě 

uvádí, že poskytuje svým jménem alespoň 1 registrovanou 

soc. službu po souvislou dobu trvající více jak 36 měsíců. Tato 

doba se počítá do data vyhlášení výzvy.                   (15 bodů)

Žadatel ve studii proveditelnosti (kap. 2 a též 5) pravdivě 

uvádí, že poskytuje svým jménem alespoň 1 registrovanou 

soc. službu po souvislou dobu trvající právě 36 měsíců. Tato 

doba se počítá do data vyhlášení výzvy.                                                   

(10 bodů)

Žadatel ve studii proveditelnosti (kap. 2 a též 5) pravdivě 

uvádí, že poskytuje svým jménem alespoň 1 registrovanou 

soc. službu po souvislou dobu trvající méně než 36 měsíců. 

Tato doba se počítá do data vyhlášení výzvy.      (5 bodů)

Žadatel neuvádí dobu poskytování registrované soc. služby.     

(0 bodů)

5.
Projekt je svým zaměřením zacílen na 2 a více cílových skupin. 

Žadatel v Žádosti o podporu/ve Studii proveditelnosti v kap. 2 

popsal cílové skupiny projektu. Z popisu je zřejmé, že projekt 

je zaměřen na 2 a více cílových skupin.                                          

(10 bodů)
Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti - Kap. 2Projekt je svým zaměřením zacílen na 2 a více cílových skupin.                         (ASPEKT 

EFEKTIVNOSTI)

4.

Doba poskytování registrované sociální služby                                                               

(ASPEKT ÚČELNOSTI)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti - Kap.2 a též 5 

3.

Kapacita podpořených sociálních služeb                                                                             

(ASPEKT POTŘEBNOSTI)

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti - Kap. 2 a též 7

3



Projekt je svým zaměřením zacílen pouze na 1 cílovou skupinu. 

Žadatel v Žádosti o podporu/ve Studii proveditelnosti v kap. 2 

popsal cílovou skupinu projektu. Z popisu je zřejmé, že projekt 

je zaměřen pouze na 1 cílovouh skupinu.                                         

(0 bodů)

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti - Kap. 2Projekt je svým zaměřením zacílen na 2 a více cílových skupin.                         (ASPEKT 

EFEKTIVNOSTI)

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 27,5 bodů. Maximální počet bodů je 55.

Celkový počet bodů podporované aktivity

4


