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Název kritéria

Přiřazení funkce:
V=vylučovací
Způsob hodnocení
H=hodnotící
K=kombinované

Referenční dokument

Formální kritéria - všechna napravitelná
ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti
Žádost o podporu je podána v předepsané
formě

V

NE - žádost o podporu není podána v předepsané formě nebo obsahově nesplňuje všechny
náležitosti

žádost o podporu; pravidla pro žadatele a příjemce

ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným
zástupcem

Žádost o podporu je podepsána oprávněným
zástupcem žadatele

V

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a
obsahově splňujı ́ náležitosti, požadované v
dokumentaci k výzvě MAS

V

žádost o podporu; pověření oprávněné osoby
NE - žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným
zástupcem
ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňujı ́ náležitosti, které
požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.
NE - k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy nebo obsahově nesplňujı ́ náležitosti, které
požaduje MAS v dokumentaci k výzvě

žádost o podporu; přílohy žádosti; specifická pravidla pro
žadatele a příjemce; výzva MAS

Nenapravitelná kritéria přijatelnosti
ANO – Projekt je realizován na území vymezeném SCLLD MAS Orlicko
NE – Projekt je realizován mimo území vymezené SCLLD MAS Orlicko

Projekt je realizován na územní působnosti
MAS ORLICKO, z.s.

V

Statutární zástupce žadatele je trestně
bezúhonný.

V

Rozhodující je místo realizace/dopadu projektu, sídlo žadatele může být i mimo územní působnost
MAS ORLICKO, z.s..

ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená uvedla čestné prohlášení (dotační podvod,
poškozování zájmů EU).
NE – žadatel neuvedl čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).

žádost o podporu, studie proveditelnosti, projektová
dokumentace

žádost o podporu

Hodnocení:
ANO=splněno
NE=nesplněno
Nerelevantní
Nehodnoceno

Žadatel splňuje definici oprávněného
příjemce pro příslušný specifický cíl 2.1 a
výzvu MAS

ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.
V

text výzvy MAS; žádost o podporu
NE - Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.

Projekt je v souladu se schválenou strategií Strategie komunitně vedeného rozvoje území V
MAS ORLICKO

ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území
MAS ORLICKO: projekt naplňuje specifický cíl SCLLD 1.1.V území jsou realizovány a rozvíjeny služby a
aktivity zaměřené na prevenci a omezeování projevů sociálního vyloučení mezi obyvatelstvem
(opatření 1.3.3. Efektiviní a kvalitní zázemí poskytovatelů služeb sociálního začleňování a prevence
sociálního vyloučení)
žádost o podporu; studie proveditelnosti; SCLLD
NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území
MAS ORLICKO: projekt nenaplňuje specifický cíl SCLLD 1.1.V území jsou realizovány a rozvíjeny
služby a aktivity zaměřené na prevenci a omezeování projevů sociálního vyloučení mezi
obyvatelstvem (opatření 1.3.3. Efektiviní a kvalitní zázemí poskytovatelů služeb sociálního
začleňování a prevence sociálního vyloučení)

Napravitelná kritéria přijatelnosti
ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS.
Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS V

text výzvy MAS; žádost o podporu včetně příloh
NE – projekt není v souladu s výzvou MAS.
ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů

Projekt respektuje minimální a maximální
hranici celkových způsobilých výdajů, pokud
jsou stanoveny

V

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

V

text výzvy MAS; žádost o podporu
NE –Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů
ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.
text výzvy MAS; žádost o podporu
NE - Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.
ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů.

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů,
pokud jsou stanoveny.

V

NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická pravidla

NERELEVANTNÍ - Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny.
Potřebnost realiazace projektu je
odůvodněná.

ANO – žadatel popsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.
V

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti realizace projektu.
ANO – žadatel popsal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od
ukončení financování.

Výsledky projektů jsou udržitelné.

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z
horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj,
rovné příležitosti a zákaz diskriminace,
rovnost mužů a žen).
Žadatel má zajištěnou administrativní,
finanční a provozní kapacitu k realizaci a
udržitelnosti projektu.

V

V

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
NE – žadatel nepopsal zajištění udržitelnosti výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od
ukončení financování.
ANO – projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (tj. má pozitivní nebo
neutrální vliv).

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

NE – projekt má negativní vliv na minimálně jednu z horizontálních priorit IROP.
ANO - Žadatel popsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti o
podporu.
V

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
NE - Žadatel nepopsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti o
podporu.

ANO - Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Strategie sociálního začleňování
2014-2020.

Projekt je v souladu se Strategií sociálního
začleňování 2014 - 2020.

V

Projekt je v souladu s Národní strategií
rozvoje sociálních služeb

V

Projekt je v souladu se strategickým plánem
sociálního začleňování nebo s komunitním
plánem nebo s krajským střednědobým
plánem rozvoje sociálních služeb.

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
NE - Ve studii proveditelnosti chybí, není zřejmá nebo je chybná vazba projektu na Strategii
sociálního začleňování 2014-2020.
ANO - ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Národní strategie rozvoje sociálních
služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní strateii v oblasti sociálních služeb.
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
NE - ve studii proveditelnosti chybí, nebo není zřejmá vazba projektu na Národní strategii rozvoje
sociálních služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní strategii v oblasti sociálních služeb.
ANO - projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním
plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.

V

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
NE - projekt není v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování ani s komunitním plánem
ani s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.

Preferenční kritéria
5 bodů - 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
Princip technické připravenosti

H
0 - projekt nemá 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 nedoložil čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá
stavebnímu řízení (ohlášení)

Počet bodů

Žádost o podporu, Stavební povolení nebo souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru nebo
veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo
Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební
povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu

15 bodů-Žadatel má reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt byl v termínu
dokončen.

Princip reálného harmonogramu

H

0 bodů -Žadatel nemá reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt byl v termínu
dokončen.

Žádost o podporu; Studie proveditelnosti (kap. 2)

Předmětem hodnocení je nastavení harmonogramu a ne samotný termín ukončení realizace.
Udělením bodů se žadatel nezavazuje k realizaci v daném termínu, změny harmonogramu jsou v
odůvodněných případech možné.
10 bodů - realizací projektu dojde k navýšení podílu poskytovatelů registrovaných sociálních a
navazujících služeb, služeb pro rodinu, zdravotnických služeb a služeb sociálních začleňování,
působící v území MAS ORLICKO, které rozšířili (co do kapacity, nebo komplexu), nebo zkvalitnili svou
činnost.
Princip plnění indikátoru strategie

H

0 bodu - realizací projektu nedojde k navýšení podílu poskytovatelů registrovaných sociálních a
Žádost o podporu; Studie proveditelnosti (kap. 2)
navazujících služeb, služeb pro rodinu, zdravotnických služeb a služeb sociálních začleňování,
působící v území MAS ORLICKO, které rozšířili (co do kapacity, nebo komplexu), nebo zkvalitnili svou
činnost.
Žadatel údaj uvede do Studie proveditelnosti, kapitoly 2. Podrobný popis projektu. Hodnotící
kritérium přispívá k naplňování vlastního indikátoru strategie CLLD/1.1./V.

5 bodů – Cílovou skupinou projektu jsou především osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním
vyloučením, které žijí v sociálně vyloučené lokalitě.
Princip priorizace podpory v sociálně
vyloučených lokalitách

H

0 bodů - Cílovou skupinou projektu nejsou především osoby sociálně vyloučené či ohrožené
sociálním vyloučením, které žijí v sociálně vyloučené lokalitě.

žádost o podporu; studie proveditelnosti (kap. 2), Analýza
sociálně vyloučených lokalit v ČR

Za sociálně vyloučenu lokalitu se považují sociálně vyloučené lokality určeny v Analýze sociálně
vyloučených lokalit v ČR z roku 2015 (https://www.esfcr.cz/mapa-svl2015/www/index2679.html?page=1
15 bodů - žadatel má sídlo v území MAS ORLICKO a působí zde více jak 5 let před podáním žádosti o
dotaci

Princip podpory lokálních aktérů

H

10 bodů - žadatel má sídlo v území MAS ORLICKO nebo zde působí více jak 5 let před podáním
žádosti o dotaci

žádost o podporu; studie proveditelnosti (kap. 2), SCLLD

0 bodů - žadatel nemá sídlo v území MAS ORLICKO a působí zde méně jak 5 let před podáním
žádosti o dotaci
Žadatel údaj uvede do Studie proveditelnosti, kapitoly 2. Podrobný popis projektu
5 bodů - realizací projektu dojde k navýšení kapacity dané sociální služby v území
Princip navýšení kapacity

H

žádost o podporu; studie proveditelnosti (kap. 7)
0 bodů - realizací projektu nedojde k navýšení kapacity dané sociální služby v území

5 bodů - realizací projektu v daném území vznikne nový druh poskytované sociální služby
Princip nové služby v území

H

žádost o podporu; studie proveditelnosti (kap. 7)
0 bodů - realizací projektu v daném území nevznikne nový druh poskytované sociální služby

Maximální možný počet bodů je 60 bodů.

Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně 30 bodů.

