Příloha č. 3b

Hodnotící tabulka
Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu,
dílčí oblasti podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb pro projekty s celkovými náklady
nad 10 mil. Kč.
Pro výzvu 036-2-1-2-14 (2.1-36)
Kritérium 1 platné od: 8. 6. 2010
Schváleno usnesením MV: č. 077/MV11/10
Kritérium 2 platné od: 1. 12. 2014
Schváleno usnesením MV: č. -Kritérium 3 platné od: 6. 12. 2010
Schváleno usnesením MV: č. 088/MV12/10

1. Kvalita projektu

1. KVALITA PROJEKTU
Eliminační kritérium, musí získat plný počet bodů

20 %

1.1 Je projekt připraven k realizaci?

10 %

Posuzuje se, jestli je žadatelem odůvodněno technické řešení projektu ve vazbě na uživatele a cílové
skupiny projektu.

+ 100 b.

Hodnotí se, zda žadatel popsat a porovnal případné varianty řešení projektu.
Posuzuje se, zda žadatel dostatečně popsal a specifikoval výstupy projektu a jakým způsobem přispěje
realizace popsaných výstupů k dosažení cíle projektu.
Posuzuje se způsob řešení majetkových vztahů (jejich dostatečně doložení, vypořádání atd.)
Dále se hodnotí připravenost projektové dokumentace a zajištění různých povolení nutných pro realizaci projektu (stavební povolení atd.).

1.2 Není v projektu zásadní rozpor s metodickými postupy
ROP Moravskoslezsko, který by bránil realizaci projektu?
V průběhu hodnocení je posuzován soulad se všemi metodickými postupy ROP Moravskoskoslezsko.
Zejména se zde posuzují následující okruhy:

15 %
+ 100 b.

• Posuzuje se, zda žadatel v žádosti správně aplikoval podmínky veřejné podpory a podmínky pro
projekty vytvářející příjmy.
• Pokud projekt zakládá veřejnou podporu, hodnotí se, jestli žadatel správně určil v žádosti výši
dotace vzhledem k velikosti podniku.
• Dále se posuzuje stanovení druhu, velikosti a typu u jednotlivých veřejných zakázek, které bude
žadatel realizovat v rámci projektu (příp. které již realizoval).
• Hodnotitelé rovněž posoudí, zda žadatel při tvorbě rozpočtu projektu postupoval v souladu
s metodickým pokynem pro způsobilé výdaje (např. procentní omezení výdajů, správnost rozdělení
způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu).

1.3 Je projekt realizovatelný?

15 %

Posuzuje se, zda harmonogram realizační fáze projektu zahrnuje klíčové aktivity potřebné pro realizaci
projektu. Současně se posuzuje, zda jsou výdaje na tyto aktivity zahrnuty v rozpočtu projektu.

+ 100 b.

V rámci kritéria se rovněž posuzuje, zda budou předpokládané výdaje na uvedené aktivity vynaloženy
v souladu s principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.
Hodnotí se, zda příjemce dostatečně prokázal profinancování a spolufinancování projektu v realizační
fázi projektu.

1.4 Je marketingová analýza projektu dostatečným podkladem pro
15 %
hodnocení projektu?
Posuzuje, zda žadatel správně definoval cílové skupiny uživatelů projektu a dostatečně provedl analýzu konkurence.

+ 100 b.

Hodnotí, jestli je proveden výpočet odhadu poptávky pro všechny produkty (služby) projektu a zda
odhad poptávky je sestaven pro potřeby finanční části projektu (zejména relevance podkladů pro
výpočet, reálnost odhadu poptávky).
Dále se posuzuje, jestli nastavení marketingové mixu (produkt, cena, distribuce,komunikace) dostatečné a odpovídá charakteru projektu.
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1.5 Je finanční analýza dostatečným podkladem pro hodnocení
projektu?

15 %

Hodnotí se, zda žadatel odůvodnil výši příjmů a výdajů v nulové a investiční variantě.

+ 100 b.

Posuzuje se, zda žadatel dodržel metodické postupy při zpracování finanční analýzy.
Součástí hodnocení je ověření správnosti vyčíslení zbytkového hodnoty investice.

1.6 Je ekonomická analýza dostatečným podkladem pro
hodnocení projektu?
Posuzuje se, zda žadatel dodržel metodické postupy a pokyny pro vyplňování CBA při zpracování
ekonomickllllwsé analýzy.

15 %
+ 100 b.

Hodnotí se, zda žadatel dostatečně podložil kvantifikaci relevantních socioekonomických přínosů a
nákladů.
Pozn. hodnotí se pouze u projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Kč

1.7 Jsou dostatečně zajištěny podmínky pro udržitelnost projektu? 15 %
Posuzuje se, zda žadatel identifikoval všechny monitorovací indikátory, které odpovídají výstupům a
výsledkům realizovaných aktivit v rámci projektu (vč. ověření jejich kvantifikace).

+ 100 b.

Hodnotí se, jestli je dostatečně popsaná provozní fáze projektu, zejména jakým konkrétním způsobem
budou výstupu projektu užívány.
Součástí hodnocení je posouzení, zda žadatel dostatečně prokázal financování projektu v provozní fázi.
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2. VÝZNAM PROJEKTU

75 %

2.1 Naplňování závazných indikátorů programu (závazné ROP, PD)

40 %

2.1.1 Zařazení projektu dle převažujícího tématu

100%

(projekt bude zařazen do jedné z kategorií – 2.1.1 a) , 2.1.1 b); rozhodující pro zařazení do dané kategorie je výše absolutní částky na ni připadající (dle výdajů na danou kategorii).

(max. 100 bodů)

2.1.1 a) Výše nákladů na 1 m2 objektu určeného pro poskytování sociálních služeb s novým
vybavením, výpočet optima: výdaje na nově vybavené objekty / hodnota daného indikátoru1
• Výše nákladů na vybavení 1 m2 užitné plochy objektu se pohybuje pod 6 000 Kč

100 bodů

• Výše nákladů na vybavení 1 m2 užitné plochy objektu se pohybuje mezi 6 001–8 000 Kč

70 bodů

• Výše nákladů na vybavení 1 m2 užitné plochy objektu se pohybuje mezi 8 001–10 000 Kč

50 bodů

• Výše nákladů na vybavení 1 m2 užitné plochy objektu se pohybuje nad 10 001 Kč

25 bodů

2.1.1 b) Náklady na nově vybudované či rekonstruované lůžko v objektu určeném pro poskytování sociálních služeb2
• Výše nákladů na jedno nově vybudované či rekonstruované lůžko v objektu určeném pro poskytování sociálních služeb je méně než 1,3 mil. Kč

100 bodů

• Výše nákladů na jedno nově vybudované či rekonstruované lůžko v objektu určeném pro poskytování sociálních služeb se pohybuje v rozmezí 1,3–1,5 mil. Kč

50 bodů

• Výše nákladů na jedno nově vybudované či rekonstruované lůžko v objektu určeném pro poskytování sociálních služeb je více než 1,5 mil. Kč

0 bodů

2.2 Specifické oblasti
2.2.1 Soulad s výstupy procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních
služeb v kraji nebo obci (komunitní plán), popř. soulad s vyjádřením kraje nebo
obce, že se jedná o transformační projekt, tj. projekt transformace velkokapacitního pobytového zařízení3

40 %
40%
(max. 100 bodů)

• Realizací projektu dojde k naplnění výstupů plánu sociálních služeb v kraji nebo obci nebo
jiného strategického materiálu rozvoje kraje nebo obce (např. Agenda 21) (je uveden popis cílů
a způsob naplnění daných cílů). Popřípadě se jedná o transformační projekt, který je v souladu
s požadovaným vyjádřením kraje nebo obce.

100 bodů

• Realizací projektu dojde k naplnění výstupů plánu sociálních služeb v kraji nebo obci, nebo
jiného strategického materiálu rozvoje kraje nebo obce (např. Agenda 21).

50 bodů

• Projekt nenaplňuje výstupy procesu plánování sociálních služeb v kraji nebo obci ani výstupy
jiných strategických materiálů rozvoje obce, popř. se nejedná o transformační projekt, který je
v souladu s požadovaným vyjádřením kraje nebo obce.

0 bodů

1 Uvedená užitná plocha bude použita při 100% novém vybavení započtených prostor. Tato plocha bude hodnotitelem krácena až
na 30% hodnoty v závislosti na rozsahu změn vybavení
2 Výše nákladů na lůžko = výše celkových způsobilých nákladů na lůžko
3 Pokud žadatel naplní více než jedno kritérium, bude hodnoceno pouze to, které má vyšší počet bodů.
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2.2.2 Zajištění kvality poskytované sociální služby
V projektu je popsán okruh uživatelů, poslání, cíle poskytované služby, principy a metody práce
s uživateli, systém zavádění a řízení kvality služby apod., přičemž z popisu vyplývá, že realizace služby
je v souladu se standardy kvality sociálních služeb (viz zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
a vyhláška č. 505/2006 Sb., která provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách ) či se
zákonnými podmínkami pro chráněné dílny (viz zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti):

40%
(max. 100 bodů)

0–100 bodů

a) Poskytovatel doložil relevantní doklad o způsobu zvyšování kvality dané sociální služby dle standardů kvality sociálních služeb (např. posouzení kvality inspekcí)

100 bodů

b) Poskytovatel pouze popsal, jakým způsobem je v dané sociální službě zajištěna a dodržována
kvalita sociálních služeb, popřípadě jakým způsobem budou v dané sociální službě zajištěny a
dodržovány standardy kvality sociálních služeb

60 bodů

c) Poskytovatel nedoložil relevantní doklady ani, jakým způsobem jsou/budou v dané sociální službě zajištěny a dodržovány standardy kvality sociálních služeb

0 bodů

2.2.3 Synergie projektu s Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost
(OP LZZ)

20%
(max. 100 bodů)

• Projekt je synergický s již realizovaným, nebo schváleným projektem z OP LZZ

100 bodů

• Projekt není synergický s již schváleným projektem z OP LZZ

0 bodů

2.3 Výsledky cost-benefit analýzy projektu

20 %

Jedná se o eliminační kritérium, kdy projekt musí splnit následující podmínky:

100 bodů

a) u projektu, který nezakládá veřejnou podporu (platí pro projekty, u nichž se zpracovává základní
studie proveditelnosti):
• je FNPV4 <= 0 a FRR5 <= diskontní sazbě
• je ENPV6 > 0 a ERR7 > společenská diskontní sazba
bude-li 0 < ERR < společenská diskontní sazba, snižuje se míra dotace pro daný projekt podle
tohoto pravidla :
DOTACE8 = 40% + {(MAX MÍRA DOTACE9 – 40%) * ERR / společenská diskontní sazba }
b) u projektu, který zakládá veřejnou podporu (platí pro projekty, u nichž se zpracovává základní
studie proveditelnosti)
• je ENPV > 0 a ERR > společenská diskontní sazba
V případě splnění eliminačního kritéria bude výsledná hodnota ukazatele ERR bodově ohodnocena. Převod bude proveden pro hodnoty ukazatele ERR v intervalu 5,5 až 15,5 %, kdy dolní hranice je ohodnocena 20 body a horní 100 body.
Hodnota 1 procentního bodu ukazatele ERR nad úroveň eliminačního kritéria je 8 bodů. Všem hodnotám ukazatele ERR
vyšším než 15,5 % bude přiděleno 100 bodů. Pro hodnoty ERR < 5,5% bodové hodnocení tohoto kriteria je 0 bodů (např.
výsledná hodnota ERR = 6,5 % -> bodová hodnota činí 28 bodů).

4 FNPV – finanční čistá současná hodnota
5 FRR – finanční vnitřní výnosová míra
6 ENPV – ekonomická čistá současná hodnota
7 ERR – ekonomická vnitřní výnosová míra
8 DOTACE – míra dotace v % vypočtená pro projekt nesplňující podmínku ERR > společenská diskontní sazba.
9 MAX. MÍRA DOTACE je míra dotace v % z rozpočtu Regionální rady ke způsobilým výdajům, stanovená příslušnou výzvou
k předkládání projektů pro projekty bez veřejné podpory
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3. Horizontální kritéria

3. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

5%

3.1 Životní prostředí (ŽP)

50 %
(max. 100 bodů)

Žadatel se zavázal, že realizací projektu dojde k naplnění alespoň 1 kvantifikovatelného environmentálního kritéria – kvantifikace environmentálního kritéria musí být doložena v žádosti nebo ve studii
proveditelnosti a zároveň jsou v příslušné části žádosti (IS Benefit 7 – část 18. Udržitelný rozvoj)
smysluplně popsány aktivity/opatření, kterými dojde k naplnění vybraných environmentálních kritérií
a které mají přímou návaznost na realizaci projektu.

80 bodů

Žadatel se zavázal, že realizací projektu dojde k naplnění alespoň 1 nekvantifikovatelného10 environmentálního kritéria – v žádosti jsou v příslušné části (IS Benefit 7 – část 18. Udržitelný rozvoj)
smysluplně popsány aktivity/opatření, kterými dojde k naplnění vybraných environmentálních kritérií
a které mají přímou návaznost na realizaci projektu.

50 bodů

Projektem nedojde k naplnění environmentálního kritéria

0 bodů

Alespoň jedním ze zvolených environmentálních kritérií je kritérium č. 10 nebo 93

11

3.2 Rovné příležitosti (RP)

+ 20 bodů

50 %
(max. 100 bodů)

Projektem dojde k naplnění 2 a více kritérií rovných příležitostí – v žádosti jsou v příslušné části (IS
Benefit 7 – část 19. Rovné příležitosti) smysluplně popsány aktivity/opatření, kterými dojde k naplnění vybraných kritérií rovných příležitostí a které mají přímou vazbu na cílové skupiny a na realizaci
projektu

100 bodů

Projektem dojde k naplnění 1 kritéria rovných příležitostí – v žádosti jsou v příslušné části (IS Benefit
7 – část 19. Rovné příležitosti) smysluplně popsány aktivity/opatření, kterými dojde k naplnění vybraného kritéria rovných příležitostí a které mají přímou vazbu na cílovou skupinu a na realizaci projektu

50 bodů

Projektem nedojde k naplnění kritéria rovných příležitostí

0 bodů

10 Pokud se žadatel zaváže k naplňování kvantifikovatelného i nekvantifikovatelného environmentálního kritéria, bude toto kritérium
hodnoceno vyšší bodovou hranicí – 80 body.
11 č. 10 – Dojde v souvislosti s realizací projektu k úsporám energie? (v GJ/rok)
č. 93 – Dojde v souvislosti s realizací projektu k využití energie z obnovitelných zdrojů?
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