Platnost dne: 14. 11. 2018

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 4 Podpora sociálního podníkání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Chrudimsko pro programové období 2014-2020

Název výzvy MAS: Podpora sociálního podníkání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)
Číslo výzvy MAS: 073/06_16_074/CLLD_16_01_098
Název výzvy ŘO: Sociální podnikání - integrované projekty CLLD
Číslo výzvy ŘO: 65
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:

Datum podání žádosti:
Čas podání žádosti:

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 4 Podpora sociálního podníkání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)
Integrované strategie MAS Chrudimsko
Číslo

1.

Název kritéria

Referenční dokument

Projekt je realizován v obci o určitém počtu
obyvatel
(aspekt potřebnosti)

2.

Tvorba nových pracovních míst

Žádost o podporu, Počet obyvatel v obcích ČR k 1.1.2018 dle
Projekt je realizován v obci do 5000 obyvatel včetně
ČSÚ,
(https://www.czso.cz/documents/10180/61546986/1300721
803.pdf/bcb6d91b-626f-41fd-a7053f7a49265b4d?version=1.0)
Projekt je realizován v obci od 5001 obyvatel a výše

Princip technická připravenost projektu

Žádost o podporu, Příloha č. 13 Čestné prohlášení o principu
technické připravenosti

(aspekt proveditelnosti)

4.

Hodnocení
(body)

Přidělené
hodnocení/N
R

Odůvodnění

6 bodů

0 bodů

Projekt vytvoří 3 a více FTE pro některou z cílových skupin uvedených ve výzvě
MAS (žadatel je povinen dodržet na 1 pracovní místo min. 0,4 FTE)

6 bodů

Projekt vytvoří 2 - 2,99 FTE pro některou z cílových skupin uvedených ve výzvě
MAS (žadatel je povinen dodržet na 1 pracovní místo min. 0,4 FTE)

4 body

Projekt vytvoří 1 - 1,99 FTE pro některou z cílových skupin uvedených ve výzvě
MAS (žadatel je povinen dodržet na 1 pracovní místo min. 0,4 FTE)

2 body

Projekt vytvoří 0,4 - 0,99 FTE pro některou z cílových skupin uvedených ve výzvě
MAS (žadatel je povinen dodržet na 1 pracovní místo min. 0,4 FTE)

0 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 realizace
projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).

10 bodů

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, že
realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení)

0 bodů

Projekt zohledňuje specifické potřeby cílových skupin přizpůsobením pracovního
prostředí

10 bodů

Projekt nezohledňuje specifické potřeby cílových skupin přizpůsobením
pracovního prostředí

0 bodů

Realizací projektu vznikne nový sociální podnik

10 bodů

Rozšíření stávajícícho sociálního podniku

0 bodů

Žádost o podporu, Podnikatelský plán, kap. č. 2

(aspekt efektivnosti)

3.

Popis pro hodnocení

Projekt zohledňuje specifické potřeby cílových
skupin

Žádost o podporu,Podnikatelský plán, kap. č. 2 nebo 5

(aspekt poroveditelnosti)

5.

Rozsah realizace projektu

Žádost o podporu, Podnikatelský plán, kap. č. 5

(aspekt proveditelnosti)

Celkový počet bodů

0

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 21 bodů. Maximální počet bodů je 42.
Složení komise:

Podpisy přítomných členů Výběrová komise:

Datum, čas a místo konání Výběrová komise: xx.xx.xxx v xxxx, Zasedací místnost ve 3. patře budovy Resselovo náměstí 77, Chrudim
Jméno a podpis zapisovatele: Ing. Renáta Havlová

zájmová skupina

Závěrečné vyjádření komise (projekt splnil/nesplnil
podmínky věcného hodnocení)

