Platnost dne: 14. 11. 2018

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 3 Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Chrudimsko pro programové období 2014-2020
Název výzvy MAS: Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)
Číslo výzvy MAS: 150/06_16_072/CLLD_16_01_098
Název výzvy ŘO: Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD
Číslo výzvy ŘO: 62

Datum podání žádosti:
Čas podání žádosti:

Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 3 Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura) Integrované strategie MAS Chrudimsko
Číslo

1.

Název kritéria

Referenční dokument

Projekt je realizován v obci o určitém počtu
obyvatel

(aspekt potřebnosti)

2.

Projekt je realizován v obci do 1 000 obyvatel

Žádost o podporu, Počet obyvatel v obcích
ČR k 1.1.2018 dle ČSÚ
Projekt je realizován v obci od 1 001 - 8000 obyvatel
(https://www.czso.cz/documents/10180/615469
86/1300721803.pdf/bcb6d91b-626f-41fd-a705Projekt je realizován v obci nad 8 000 a více obyvatel
3f7a49265b4d?version=1.0)

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je
stanovena dotace (se zaokrouhlí na celé koruny
Žádost o podporu
nahoru)

(aspekt hospodárnosti)
3.

Dopad projektu do sociálně vyloučené lokality

(aspekt potřebnosti)

4.

Princip reálného harmonogramu

Hodnocení
(body)

Odůvodnění

8 bodů
0 bodů

10 bodů

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 2 000
001,- Kč - 2 997 894,74,- Kč

8 bodů

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou vyšší než 2
997 894,74 Kč

0 bodů

10 bodů

0 bodů

Žadatel má reálně nastavený harmonogram tak , aby projekt byl v
předpokládaném intervalu realizace dokončen. Předmětem hodnocení je
nastavení harmonogramu a ne samotný termín ukončení realizace. Udělením
bodů se žadatel nezavazuje k realizaci v daném termínu, změny
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, kap. č. 5
harmonogramu jsou v odůvodněných případech možné.

10 bodů

Žadatel nemá reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt byl v
předpokládaném intervalu realizace dokončen.

0 bodů

Projekt má pozitivní dopad plánovaných aktivit na začleňování cílové skupiny
ve dvou a více obcích na území MAS

10 bodů

Projekt má pozitivní dopad plánovaných aktivit na začleňování cílové skupiny
v jedné obci

0 bodů

10 - Projekt je zaměřen na dvě a více cílové skupiny

10 bodů

0 - Projekt je zaměřen na jednu cílovou skupinu

0 bodů

Dopad plánovaných aktivit na začleňování
cílové skupiny do území (Týká se projektů

Přidělené
hodnocení/N
R

10 bodů

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 2
000 000,- Kč

Projekt má jakýkoliv pozitivní dopad do vyloučené lokality v území MAS, ze
Vyjádření Pardubického kraje k sociálně
kterého bude mít daná lokalita prospěch
vyloučeným lokalitám v území MAS Chrudimko,
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, kap. č. 2
Projek nemá jakýkoliv pozitivní dopad do vyloučené lokality v území MAS, ze
nebo 4
kterého bude míta daná lokalita prospěch.

(aspekt proveditelnosti)

5.

Popis pro hodnocení

zaměřených na aktivitu Rozvoj sociálních služeb. Pro
Žádost o podporu,
ostatní aktivity je odpověď NR.)
Studie proveditelnosti, kap. č. 2

(aspekt efektivnosti a účelnosti)

6.

Zaměření na cílové skupiny (Týká se projektů
zaměřených na aktivitu Rozvoj komunitních
Žádost o podporu,
center. Pro ostatní aktivity je odpověď NR.)
Studie proveditelnosti, kap. č. 2 nebo 3

(aspekt efektivnosti a účelnosti)

Celkový počet bodů

0

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 25 bodů. Maximální počet bodů je 50.

Složení komise:

Podpisy přítomných členů Výběrová komise:

Datum, čas a místo konání Výběrová komise: xx.x.xxxx v xx:00, Zasedací místnost ve 3. patře budovy Resselovo náměstí 77, Chrudim
Jméno a podpis zapisovatele: Ing. Renáta Havlová

zájmová skupina

Závěrečné vyjádření komise (projekt splnil/nesplnil
podmínky věcného hodnocení)

