Kritéria pro vecné hodnocení projektu
Věcné hodnocení žádosti o podporu v 2. výzvě IROP ‐ MAS Ploština, z.s. – IROP – 2. výzva ‐ Podpora sociálního bydlení
Číslo

1.

2.

Název kritéria

Finanční náročnost projektu.

Administrativní připravenost projektu

Referenční dokument

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti,
Rozpočet projektu

Popis pro hodnocení

Hodnocení
(body)

Celková částka požadované dotace je do 1 000 000 Kč včetně.

15 bodů

Celková částka požadované dotace je 1 000 001 Kč a více.

0 bodů

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

5 bodů

Žádost o podporu, Příloha č. 2 žádosti o podporu
"Zadávací a výběrová řízení"
Žadatel nemá ukončen výběr dodavatele (zadávací a výběrové řízení) a uzavřenou
0 bodů
smlouvu na plnění zakázky

Technická připravenost projektu
3.

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
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Příloha (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.
žádosti o podporu č. 7 případně č. 13 (Čestné
prohlášení)
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).

Celkový počet bodů

Specifická kritéria pro věcné hodnocení projektu

15 bodů

0 bodů

SC 2.1 ‐ aktivita Sociální bydlení
Číslo

1.

Název kritéria

Referenční dokument

Počet bytových jednotek určených k sociálnímu Žádost o podporu, Studie proveditelnosti,
Projektová dokumentace
bydlení

Popis pro hodnocení
Realizací projektu vznikne více než jedna bytová jednotka

10 bodů
Realizací projektu vznikne jedna bytová jednotka

2.

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k
dostupnosti občanské vybavenosti z
vybudovaných sociálních bytů. Principem
nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, u
nichž bude z vybudovaných sociálních bytů
zajištěna dostupnost
občanské vybavenosti ‐ školská zařízení
(mateřská škola, základní škola), zdravotní a
sociální péče (praktický lékař, sociální služba), Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Příloha
prodejna potravin, zastávka veřejné hromadné č.14 (Situační plán)
dopravy, pošta v okruhu 1,5 km. Hodnotí se
míra dostupnosti, tzn. počet objektů občanské
vybavenosti ve stanovené vzdálenosti. Při
dokládání dostupnosti je nutné přiložit situační
plán s vyznačením vzdáleností objektů
občanské vybavenosti od vybudovaných
sociálních bytů.

Minimmální počet bodů, aby projekt uspěl je 30 bodů. Maximální počet bodů je 60.

Hodnocení
(body)

5 bodů

Ve vzdálenosti do 1,5 km od sociálního bydlení se nachází 3 a více
objektů občanské vybavenosti

15 bodů

Ve vzdálenosti do 1,5 km od sociálního bydlení se nachází 2
objekty občanské vybavenosti

10 bodů

Ve vzdálenosti do 1,5 km od sociálního bydlení se nenachází žádný
nebo se nachází 1 objekt občanské vybavenosti

0 bodů

