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1.

2.

3.

Hodnotící komise

PODPIS

Datum a čas jednání:

Místo jednání:

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádostí o podporu v A.1.2.1 Opatření: Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního 

prostředí

1.

20 bodů - Obec ve které se realizuje projekt má 1 - 1 000 obyvatel

10 bodů - Obec ve které se realizuje projekt má 1 001 – 2 000 obyvatel

0 bodů - Obec ve které se realizuje projekt má více než 2 000 obyvatel

Název kritéria

 Kritéria věcného hodnocení pro aktivitu Rozvoj Komunitních center

Název výzvy MAS: MAS Českomoravské pomezí – IROP – Rozvoj sociálních služeb a komunitních center
Číslo výzvy MAS: 5

Název projektu:

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

Název výzvy ŘO: SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

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

Číslo výzvy ŘO: 62

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

Počet obyvatel obce, ve které se daný projekt realizuje

20 bodů - Provozní doba komunitního centra je 5 až 7 dní v týdnu

10 bodů - Provozní doba komunitního centra je 3 až 4 dny v týdnu

0 bodů - Provozní doba komunitního centra je 0 až 2 dny v týdnu

20 bodů - Komunitní centrum nabízí 3 a více aktivit 

10 bodů - Komunitní centrum nabízí 2 aktivity 

0 bodů - Komunitní centrum nabízí 0 - 1 aktivitu 

2.

20 bodů - Výstupy projektu budou využívat 3 a více obcí v území MAS Českomoravské pomezí

10 bodů - Výstupy projektu budou využívat 2 obce v území MAS Českomoravské pomezí

0 bodů - Výstupy projektu bude využívat 0 - 1 obec v území MAS Českomoravské pomezí

Dopad na území MAS Českomoravské pomezí

Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení

Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou

Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení

Počet dosažených bodů

3.

5

Výsledek hodnocení

Provozní doba komunitního centra

Počet aktivit, na které se projekt zaměřuje

(setkávání komunity, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality)

4. Kapacita komunitního centra

20 bodů - Okamžitá kapacita komunitního centra při skupinové aktivitě je 20 a více osob

10 bodů - Okamžitá kapacita komunitního centra při skupinové aktivitě je v rozmezí 10 - 19 osob

0 bodů - Okamžitá kapacita komunitního centra při skupinové aktivitě je 0 - 9  osob

Maximální možný dosažený počet bodů: 100 bodů.

Celkové hodnocení

Minimální počet dosažených bodů pro kladné věcné hodnocení: 50 bodů.




