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Referenční dokumenty

1. Finanční efektivita projektu (vztaženo na kapacitu podporovaných zařízení)

21 bodů - Celkové způsobilé výdaje projektu vztažené ke kapacitě podporovaného
zařízení jsou nižší než 150.000 Kč/osoba (včetně)
14 bodů - Celkové způsobilé výdaje projektu vztažené ke kapacitě podporovaného
zařízení jsou vyšší než 150.000 Kč/osoba a současně nižší než 250.000 Kč/osoba
7 bodů - Celkové způsobilé výdaje projektu vztažené ke kapacitě podporovaného
zařízení jsou rovna nebo vyšší 250.000 Kč /osoba a současně nižší než 350.000
Kč/osoba(včetně)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

0 bodů - Celkové způsobilé výdaje projektu vztažené ke kapacitě podporovaného
zařízení komunitního centra jsou vyšší než 350.000 Kč /osoba
2. Projekt umožňuje provoz zařízení po maximální možnou dobu.
20 bodů – Výstupy projektu jsou využitelné celoročně více než 5 dní v týdnu
15 bodů – Výstupy projektu jsou využitelné celoročně 5 dní v týdnu
10 bodů - Výstupy projektu jsou využitelné celoročně 3-4 dny v týdnu

Studie proveditelnosti

5 bodů - Výstupy projektu jsou využitelné celoročně 2 dny v týdnu
3 body - Výstupy projektu jsou využitelné celoročně 1 den v týdnu.
0 bodů - Výstupy projektu nejsou využitelné celoročně
3. Podpora šiře intervence
15 bodů - Projekt bude využíván pro poskytování 3 a nebo více registrovaných
sociálních služeb (relevantní pro aktivitu Rozvoj sociálních služeb) nebo pro
poskytování 2 a nebo více registrovaných sociálních služeb (relevantní pro komunitní
centra)

Výzva MAS, Studie proveditelnosti

10 bodů - Projekt bude využíván pro poskytování 2 registrovaných sociálních služeb
(relevantní pro aktivitu Rozvoj sociálních služeb) nebo pro poskytování 1 registrované
sociální služby (relevantní pro komunitní centra)

Výzva MAS, Studie proveditelnosti

5 bodů - Projekt bude využíván pro poskytování 1 registrované sociální služby
(relevantní pro aktivitu Rozvoj sociálních služeb) nebo projektem nebude poskytována
sociální služba (relevantní pro komunitní centra)

Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení dosáhnout, je 28 bodů z celkového počtu 56 bodů.

Vyhodnocení kritéria

Kapacita podporovaného zařízení je tvořena počtem klientů, kterým může být v jeden okamžik poskytnuta
služba podporující začlěňování nebo intervence sociální práce, viz. Indikátor 67510. Výše požadované dotace
a kapacita podporovaného zařízení je uvedena v žádosti a Studii proveditelnosti.
Podporovány budou pouze tyto sociální služby definované zákonem: osobní asistence (§39), pečovatelská
služba (§40), odlehčovací služby (§44), průvodcovské a předčitatelské služby (§42), denní stacionáře (§46),
sociálně terapeutické dílny (§67), sociální rehabilitace (§70), centra denních služeb (§45), služby následné
péče (§64), sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP (§66), odborné sociální poradenství (§37).

Informace o provozní době zařízení žadatel uvádí ve Studii proveditelnosti (Výstupy projektu). Kritérium je
vyhodnocováno dle provozní doby, kterou zařízení nabízí cílovým skupinám celoročně v průběhu
kalendářních týdnů (od pondělí do neděle). Projekt řeší využití výstupů projektu v co nejvyšším počtu
kalendářních dnů během týdne při celoročním provozu, preferována (nejvíce bodována) je nabídka služeb
pokrývající nabídkou více než 5 dní v týdnu.

Budou preferovány projekty podporující zkvalitnění zázemí pro poskytování širšího spektra vzájemně se
doplňujících jednotlivých sociálních služeb registrovaných dle zák. 108/2006 Sb., uvedených ve výzvě.
Podporovány budou v obou podporovaných oblastech (Rozvoj sociálních služeb, Rozvoj komunitních center)
tyto sociální služby definované zákonem: osobní asistence (§39), pečovatelská služba (§40), odlehčovací
služby (§44), průvodcovské a předčitatelské služby (§42), denní stacionáře (§46), sociálně terapeutické dílny
(§67), sociální rehabilitace (§70), centra denních služeb (§45), služby následné péče (§64), sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se ZP (§66), odborné sociální poradenství (§37).
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