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Název kritéria

HODNOTICÍ KRITÉRIA V RÁMCI VĚCNÉHO HODNOCENÍ - 9. VÝZVA MAS ŠUMAVSKO - IROP - ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER
Hodnocení (ANO/NE/nerelevantní/nehodnoceno)
Body

Velikost celkových
způsobilých výdajů projektu
ke dni podání žádosti o
podporu

Zaměření projektu na
vybrané cílové skupiny

Využití stávajícího objektu
pro projekt

● výše celkových způsobilých výdajů na projekt je nižší nebo rovna 1 500 000,00 Kč
● výše celkových způsobilých výdajů na projekt je od 1 500 000,01 do 3 000 000,00 Kč
● výše celkových způsobilých výdajů na projekt je od 3 000 000,01 více

15 bodů
10 bodů
5 bodů

● projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny,
● projekt je zaměřen na 2 cílové skupiny,
● projekt je zaměřen na 1 cílovou skupinu.

15 bodů
10 bodů
5 bodů

● žádost o podporu

● žádost o podporu
● studie
proveditelnosti

V projektu je jasně vymezená cílová skupina (cílové skupiny). Žadatel ve Studii proveditelnosti/v Žádosti o
podporu vydefinoval cílovou skupinu projektu, specifikoval potřeby dané cílové a uvedl dopady a přínosy
projektu na cílovou skupinu. Z popisu cílových skupin vyplývá, že se jedná o osoby sociálně vyloučené nebo
osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo o osoby se zdravotním postižením popř. o kombinaci těchto
cílových skupin.
● v rámci projektu - místo realizace - bude využita stávající budova/stavba = objekt, který je ke dni podání
žádosti o dotaci evidován v katastru nemovitostí
● v rámci projektu - místo realizace - nebude využita stávající budova/stavba = objekt, který je ke dni podání
žádosti o dotaci evidován v katastru nemovitostí

Referenční dokument

5 bodů
0 bodů

● studie
proveditelnosti

Žadatel situaci popíše ve studii proveditelnosti.
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● velikost obce místa realizace projektu, má méně nebo rovno 1000 obyvatel
● velikost obce místa realizace projektu, má 1001 až 3000 obyvatel
● velikost obce místa realizace projektu, má 3001 až 7000 obyvatel
Velikost obce místa realizace ● velikost obce místa realizace projektu, kde má žadatel sídlo, má více nebo rovno
projektu dle počtu
7001 obyvatel
obyvatel

20 bodů
15 bodů
10 bodů
5 bodů

● žádost o podporu
● data Českého
statistického úřadu

(dle dat Českého statistického úřadu, vždy bude použit nejaktuálnější dokument k datu vyhlášení výzvy).
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Zajištění publicity projektu,
SCLLD a MAS Šumavsko
(Povinná příloha výzvy Publicita MAS a CLLD žadatel doloží vyplněný
dokument zveřejněný na
webu MAS
www.massumavsko.cz).

Publicita MAS a CLLD
1. Tisková zpráva min. při zahájení a při ukončení projektu s použitím loga MAS Šumavsko a informací o MAS
Šumavsko (regionální tiskoviny a internetové servery),
2. Propagace MAS Šumavsko na webu žadatele (logo, odkaz).
3. Umístění loga MAS Šumavsko v tiskovinách (plakáty, letáky, prospekty apod.) vydaných žadatelem.
● Žadatel naplňuje všechny požadované způsoby publicity projektu, SCLLD a publicitu MAS
● Žadatel naplňuje alespoň dva způsoby publicity projektu
● Žadatel naplňuje jeden způsoby publicity projektu
● Nenaplňuje žádný způsob publicity

15 bodů
10 bodů
5 bodů
0 bodů

● příloha Publicita MAS
a SCLLD

Minimální bodová hranice pro splnění věcného hodnocení je 35 bodů z celkových 70 bodů.
Při rovnosti bodů MAS zvýhodní žadatele, který dosáhne více bodů v hlavním hodnotícím kritériu. U této výzvy je to kritérium č. 4. Jestliže bude shodný počet
bodů u hlavního hodnotícího kritéria, pak se bude posuzovat dle kritéria v následujícím pořadí: č. 2, č. 1, č. 3, č. 5.
Jestliže i tak dojde ke shodě, bude rozhodovat dle podání žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+ (žadatel, který podal žádost dříve, bude
upřednostněn).

