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Číslo Název kritéria Referenční dokument Způsob hodnocení kritéria Bodové hodnocení
Přidělené 

hodnocení

Aspekt kvality 

projektu

Odůvodnění

1. Počet lůžek na byt, kerá vzniknou realizací projektu
Žádost o podporu                             

Studie proveditelnosti (kapitola 6 

- výstupy projektu)

 Hodnotí se celkový počet lůžek, 

která budou využívána cílovou 

skupinou v bytech, realizovaných 

v projektu

5 bodů: Projekt vytváří 1 lůžko na 1 byt     

    

                                                                                                                                                                     

                                                                                          

               10 bodů: Projekt vytváří 2 

lůžka na 1 byt               

                                                                                                                                                 

                                                                      15 

bodů: Projekt vytváří 3 lůžka na 1 byt

Potřebnost

2. Bezbariérový přístup k výstupu projektu
Žádost o podporu                              

Studie proveditelnosti (kapitola 2 

- Podrobný popis projektu)

Hodnotí se, zda je k výstupu 

projektu zabezpečen 

bezbariérový přístup

0 bodů: K vybudovanému sociálnímu 

bydlení není zajištěn bezbariérový 

přístup         

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                        

                                             15 bodů: K 

vybudovanému sociálnímu bydlení je 

zajištěn bezbariérový přístup

Účelnost

3. Možnost využívání terénních sociálních služeb
Žádost o podporu                              

Studie proveditelnosti (kapitola 2 

- Podrobný popis projektu) 

Hodnotí se umožnění využívání 

/dosažitelnost terénních 

sociálních služeb cílovými 

skupinami, jež užívají výstupy 

projektu

0 bodů: V místě realizace projektu není 

zajištěna možnost využívání terénních 

sociálních služeb                        

10 bodů: V místě realizace projektu je 

zajištěna možnost využívání terénních 

sociálních služeb

Efektivnost

4. Využití stávajících budov
Žádost o podporu                              

Studie proveditelnosti (kapitola 2 

- Podrobný popis projektu) 

Hodnotí se, zda jsou k realizaci 

výstupu využity již existující 

budovy v území MAS nebo zda 

vznikne sociální bydlení pro 

cílové skupiny v nové výstavbě

0 bodů: Projekt k realizaci sociálního 

bydlení nevyužívá stávajících budov 

(výstavba nového domu)                                   

       

10 bodů: Projekt k realizaci sociálního 

bydlení využívá stávajících budov 

(nejedná se o výstavbu nového domu)     

Účelnost

5. Rizika projektu
Žádosti o podoru, Studie 

proveditelnosti  - kapitola 9 Rizika 

projektu

Posuzuje se, zda jsou uvedena 

rizika v realizační fázi i fázi 

udržitelnosti projektu, zůsoby 

elmininace rizik

0 bodů: Žadatel neuvedl v žádosti 

rizika v realizační fázi projektu a ve fázi 

udržitelnosti (platí současně)    

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                         

                                                                              

   10 bodů: Žadatel uvedl relevantní 

rizika ve fázi realizace a udržitelnosti 

projektu

Proveditelnost

Minimální počet dosažených bodů: 30                                                          Maximální 

počet dosažených bodů: 60
Celkový 

výsledek 

hodnocení 

projektu 

(Splnil/nesplnil 

podmínky 

věcného 

hodnoceni)

Přítomní členové Výběrové komise MAS Strážnicko, z.s.  Podpis Datum

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Kritéria věcného hodnocení

Celkový počet bodů projektu:

Platnost od: 15.11. 2019

Kontrolní list pro věcné hodnocení 4. výzva IROP - Sociální bydlení

Integrované strategie MAS Strážnicko

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

Název výzvy MAS: Sociální bydlení

Název projektu:

Číslo výzvy MAS: 4

Název výzvy ŘO: Výzva č. 85 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD

Číslo výzvy ŘO: 85
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