
Číslo Referenční dokument
Způsob hodnocení 

(počet bodú)

Přidělený počet 
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Projekt je zaměřen na 1 cílovou skupinu.

2.

žádost o podporu, 

studie proveditelnosti

Číslo výzvy MAS: 4.

Název výzvy ŘO: Výzva č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD

Číslo výzvy ŘO: 62.

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.11, platnost 15. 5. 2018

Název kritéria

Věcná kritéria

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má max. 500 obyvatel.

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 501–1 000 obyvatel.

Kritérium posuzuje velikost obce, v níž se projekt bude realizovat. Velikost obce je počítána v součtu všech jejích místních částí a to k 1.1 roku, ke kterém je žádost o podporu podána.

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 1 001 obyvatel a více. 

žádost o podporu,

počet obyvatel v obcích České 

republiky k 1. 1. 2018

žádost o podporu, 

studie proveditelnostiProjekt bude mít dopad na 2 sociální služby.

Projekt bude mít dopad na 1 sociální službu.

Projekt bude mít dopad na 3 a více sociální služby.

Zlepšení zázemí sociálních služeb. 

Kritérium hodnotí, zda je projekt zaměřen na zlepšení zázemí více sociálních služeb.

Platnost od: 16.1. 2019

Kontrolní list pro hodnocení věcných kritérií žádosti o podporu v opatření č. 4-1-1) Investice do rozvoje sociálních služeb a sociálního bydlení

Integrované strategie MAS Partnerství venkova, z. s. 

Hodnotitel 5:

Hodnotitel 2:

Hodnotitel 3:

Hodnotitel 4:

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

Hodnotitel 1:

Název výzvy MAS: MAS Partnerství venkova, z. s. – IROP – Investice do rozvoje sociálních služeb (I.)

Název projektu:

Vznik zázemí nové sociální služby v území realizace projektu.

Kritérium posuzuje, zda v území realizace projektu vznikne zázemí pro novou sociální službu.

4.

1. Velikost obce, ve které se daný projekt realizuje.

3.

Projekt je zaměřen na 3 a více cílové skupiny.

Projekt je zaměřen na 2 cílové skupiny.

Zaměření na cílové skupiny.

Kritérium posuzuje, na kolik cílových skupin je projekt zaměřen.
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Podpis:

Jméno a příjmení hodnotitele 4:

Jméno a příjmení hodnotitele 5:

Datum, čas a místo jednání výběrové komise: 

Jméno a příjmení hodnotitele 2:

Jméno a příjmení hodnotitele 1:

Jméno a příjmení hodnotitele 3:

4.

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

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

Žádost o podporu splnila podnímky způsobilosti k financování:

Maximální počet bodů, který je možné obdržet: 54

Minimální počet bodů, který je nutné obdržet, aby byla žádost o podporu doporučena k financování: 27

Přidělený počet 

bodů:

Žádost o podporu nesplnila podmínky způsobilosti k financování: 

NE

NE

 Datum:


