Příloha 2 - KRITÉRIA pro VĚCNÉ HODNOCENÍ žádosti o podporu
v opatření 2.6.1 z priority 2A Občanská společnost
Integrované strategie CLLD MAS Mezi Hrady
Název výzvy MAS: MAS MH_Výzva II_č.68 IROP_ Mateřské školky
Číslo výzvy MAS: Druhá II.
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 3. 5. 2018
Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.11, platnost 15. 5. 2018
Integrovaný nástroj: Místní akční skupina MEZIHRADY, z.s.

Kritéria věcného hodnocení
Č. VH Kritérium

Referenční
dokument

Hodnocení

Potřeby na území MAS

VH1 Potřebnost navýšení kapacity je zdokumentována.

MAX. 20

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti

20b - Ve Studii proveditelnosti je popsán a vyčíslen převis poptávky nad nabídkou.
10b - Ve Studii proveditelnosti je popsán převis poptávky nad nabídkou, ale není
vyčíslen.
0b - Ve Studii proveditelnosti chybí popis potřebnosti a zdůvodnění projektu.

Účelnost a zázemí

VH2

Díky projektu dojde o rozšíření kapacity zařízení, nebo vznikne kapacita
nová.

VH3 Projekt obsahuje novostavbu / koupi / přestavbu objektu.

Hospodárnost projektu

Body celkem

MAX. 20
Žádost o podporu,
Přílohy žádosti

Žádost o podporu,
Přílohy žádosti

10b - Dojde k rozšíření, nebo vzniku nové kapacity v rozsahu 100% a více procent.
5b - Dojde k rozšíření, nebo vzniku nové kapacity v rozsahu 50-99%.
0b - Dojde k rozšíření, nebo vzniku nové kapacity v rozsahu 49% a méně.
10b - V Žádosti o podporu je projektována rekonstrukce stávajího objektu.
5b - V Žádosti o podporu je plánována novostavba, nebo koupě nového objektu.

MAX. 10

VH4 Kapacita zařízení, který je předmětem projektu, bude využívána.

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti

10 bodů - Zařízení bude využíváno 5 dní / týden a více.
5 bodů - Zařízení bude využíváno 2-4 dny / týden.
0 bodů - Zařízení bude využíváno méně než 2 dny / týden.

Kvalita zpracování projektu

VH5

Připravenost projektu k realizaci po stavební stránce již v době podání
žádosti o podporu

Celkem Věcné hodnocení:
Maximum možných získaných:
Minimum pro přijetí projektu:

MAX. 20
Žádost o podporu,
Žádost o stavební
povolení nebo
ohlášení, případně
stavební povolení
nebo souhlas s
provedením
ohlášeného stavebního
záměru nebo
veřejnoprávní smlouvu
nahrazující stavební
povolení

20 bodů - Na Projekt je již vydáno stavební povolení, příp. souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební
povolení.
10 bodů - Žadatel doložil žádost o stavební povolení nebo ohlášení.

Bodů
Bodů
Bodů

70
35

