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Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – výzva č. 6 Rozvoj sociálních služeb
HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Kritéria formálních náležitostí
č.

Název kritéria
Žádost o podporu je podána v
FN1
předepsané formě
FN2

Žádost o podporu je podepsána
oprávněným zástupcem žadatele

Jsou doloženy všechny povinné
přílohy a obsahově splňují
FN3
náležitosti požadované v
dokumentaci k výzvě MAS

Hodnocení (ANO/NE/nerelevantní/nehodnoceno)
ANO - žádost o podporu je podána v předepsané formě
NE - žádost o podporu není podána v předepsané formě

Referenční dokument
● žádost o podporu

● žádost o podporu
ANO - žádost o dodporu je podepsána opravněným zástupcem žadatele
● pověření oprávněné
NE - žádost o podporu není podepsána oprávněným zástupcem žadatele
osoby
● žádost o podporu
ANO - k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují ● přílohy žádosti o
náležitosti, které požaduje MAS i ŘO v dokumentaci k výzvě
podporu
NE - k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují ● výzva MAS
náležitosti, které požaduje MAS i ŘO v dokumentaci k výzvě
● Specifická pravidla
pro žadatele a příjemce

O/N*
O
O

O

Kritéria přijatelnosti
č.

P1

Název kritéria

Projekt je svým zaměřením v
souladu s cíli a podporovanými
aktivitami výzvy MAS

Aspekt hodnocení dle
Hodnocení (ANO/NE/nerelevantní/nehodnoceno) Referenční dokument
MP ŘVHP

O/N*

Potřebnost
ANO - projekt je v souladu s cíli a podporovanými
Účelnost
● výzva MAS
aktivitami výzvy MAS
Efektivnost
● žádost o podporu
NE - projekt není v souladu s cíli a podporovanými
Soulad s
● Studie proveditelnosti
aktivitami výzvy MAS
horizotnálními principy

O

● text výzvy MAS
● Obecná a Specifická
pravidla pro žadatele a
příjemce
● žádost o podporu
● studie proveditelnosti

O

● text výzvy MAS
● žádost o podporu

N

● text výzvy MAS
● žádost o podporu

O

P2

Potřebnost
Účelnost
Projekt je v souladu s podmínkami
Efektivnost
výzvy MAS
Soulad s
horizotnálními principy

P3

Žadatel splňuje definici
oprávněného příjemce výzvy MAS

P4

Projekt respektuje minimální a
maximální hranici celkových
způsobilých výdajů projektu

P5

Potřebnost realizace projektu v
území MAS je řádně odůvodněna

Účelnost

Efektivnost
Účelnost
Hospodárnost

Potřebnost
Účelnost

ANO - projekt je v souladu s podmínkami výzvy
MAS
NE - projekt není v souladu s podmínkami výzvy
MAS
ANO - žadatel splňuje definici oprávněného
příjemce výzvy MAS
NE - žadatel nesplňuje definici oprávněného
příjemce výzvy MAS
ANO - projekt respektuje minimální a maximální
hranici celkových způsobilých výdajů projektu
NE - projekt nerespektuje minimální a maximální
hranici celkových způsobilých výdajů projektu

ANO - potřebnost realizace projektu v území MAS
je řádně odůvodněna
● žádost o podporu
NE - potřebnost realizace v území MAS není řádně ● studie proveditelnosti
odůvodněna

O

Specifická kritéria přijatelnosti
Aspekt hodnocení dle
Hodnocení (ANO/NE/nerelevantní/nehodnoceno) Referenční dokument O/N*
MP ŘVHP
ANO - projekt je v souladu se schválenou SCLLD
Projekt je v souladu se schválenou
pro MAS Šumavsko na období 2014-2020
● žádost o podporu
P6 SCLLD pro MAS Šumavsko na
Potřebnost
N
NE - projekt není v souladu se schválenou SCLLD ● studie proveditelnosti
období 2014-2020
pro MAS Šumavsko na období 2014-2020
* O/N - Napravitelné (O)/ Nenapravitelné (N) kritérium
č.

Název kritéria

Hodnotící kritéria v rámci věcného hodnocení – výzva č. 6 Rozvoj sociálních služeb
č.

VĚCNÉ HODNOCENÍ - HODNOTÍCÍ KRITÉRIA - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Kritéria věcného hodnocení
Hodnocení (bodovací škála)
Způsobilé výdaje na jednoho klienta (dle kapacity podpořené v rámci
projektu) jsou ve výši:

1 Efektivita vynaložených prostředků

• CZV v přepočtu na jednoho klienta jsou do 100 000,00Kč - 20b.
• CZV v přepočtu na jednoho klienta jsou v rozmezí 100 000,01Kč do
200 000,00 Kč - 15b.
• CZV v přepočtu na jednoho klienta jsou v rozmezí od 200 000,01 do
300 000,- Kč 10b
• CZV v přepočtu na jednoho klienta jsou v rozmezí od 300 000,01 do
400 000,- Kč 5b
• CZV v přepočtu na jednoho klienta jsou více než 400 000,01 Kč 0b

Zdroj informací

● žádost o dotaci
● studie proveditelnosti

Ambulantní služby:
● obec, na jejímž území je poskytována sociální služba, má méně nebo
rovno 2000 obyvatel - 20 b.
● obec, na jejímž území je poskytována sociální služba, má 2001 až
5000 obyvatel - 15 b.
● obec, na jejímž území je poskytována sociální služba, má 5001 až
8000 obyvatel - 10 b.
● obec, na jejímž území je poskytována sociální služba, má více nebo
rovno 8001 obyvatel - 5 b.
Velikost obce dle počtu obyvatel bude posuzována dle dat ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017,
tabulka č. 3, vždy bude použit nejaktuálnější dokument.

2

Velikost obce dle počtu obyvatel, ve
kterém je poskytována sociální
služba/počet obcí, pro které je sociální Terénní služby:
služba poskytována
● terénní služba je poskytována pro 10 a více obcí - 20 b.
● terénní služba je poskytována pro 6 -9 obcí - 15 b.
● terénní služba je poskytována pro 3 - 5 obcí- 10 b.
● terénní služba je poskytována pro 2 obce a méně - 5 b.

● žádost o dotaci
● studie proveditelnosti

U terénních služeb žadatel popíše ve Studii proveditelnosti v kap. 9.
výstupy projektu - druh a forma služby, pro které zázemí vzniká. Obec,
pro kterou je terénní služba poskytována se musí nacházet na území
MAS Šumavsko.

3 Technická připravenost projektu

V případě, že projektem budou podporovány obě formy poskytování
sociálních služeb, tzn. ambulantní i terénní, bude bodově
ohodnocena ambulantní služba.
● 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 k žádosti přiloží čestné prohlášení, že realizace projektu
nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu
nejsou stavební práce - 5b

● žádost o podporu,
Stavební povolení nebo
souhlas s
provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo
veřejnoprávní smlouvu
nahrazující stavební
povolení nebo
● Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné Čestné prohlášení žadatele,
stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního že není vyžadováno stavební
povolení, ohlášení stavby
záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební
ani jiné opatření stavebního
povolení nebo nedoložil čestné prohlášení, že realizace projektu
úřadu

nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení) - 0b

● Žadatel má ukončen výběr dodavatele (zadávací a výběrové řízení) a
uzavřenou smlouvu na plnění zakázky - 5b

4 Administrativní připravenost projektu
● Žadatel nemá ukončen výběr dodavatele (zadávací a výběrové řízení) a
uzavřenou smlouvu na plnění zakázky - 0b

● žádost o podporu,
Uzavřená smlouva na plnění
zakázky

Minimální bodová hranice pro splnění věcného hodnocení je 25 bodů z celkových 50 bodů.
Při rovnosti bodů MAS zvýhodní žadatele, který dosáhne více bodů v hlavním hodnotícím kritériu. U této výzvy je to kritérium č. 1. Jestliže
bude shodný počet bodů u hlavního hodnotícího kritéria, pak se bude posuzovat dle kritérií v následujícím pořadí: č. 2, č. 3., č. 4.
Jestliže i tak dojde ke shodě, bude rozhodovat datum a čas podání žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+ (žadatel, který
podal žádost dříve, bude upřednostněn).

