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Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení  

 

MAS Strážnicko, z.s.  Výzva č. 5  - IROP - „Komunitní centra a rozvoj sociálních služeb“ 

Vazba na výzvu ŘO IROP č. 62 „Sociální začleňování – integrované projekty CLLD“ 

   

Kritéria věcného hodnocení:  

Poř. 

číslo 

Věcné kritérium – 

název a popis 

Typ kritéria 

(hodnotící) 

Hodnocení 

(kategorie/body) 

Zdroj informací 

1 Počet obyvatel na 

území obce, kde je 

projekt realizován dle 

dokumentu ČSÚ – 

Počet obyvatel 

v obcích ke dni 

1.1.2020. (dokument 

zveřejněn na výzvě 

MAS). 

Rozhodným datem pro 

posouzení kritéria je 

datum podání žádosti 

o podporu do výzvy 

MAS.  

Kritérium je relevantní 

pro všechny aktivity 

Hodnotící 
 

Projekt je 

realizován na 

území obce 

s počtem do 500 

obyvatel   

/ 5 bodů 

Projekt je 

realizován na 

území obce 

s počtem 501 – 

1000 obyvatel 

 / 10 bodů 

Projekt je 

realizován na 

území obce 

s počtem obyvatel 

1001 a více 

/ 15 bodů 

Žádost o finanční 

podporu 

Studie 

proveditelnosti 

Dokument ČSÚ – 

Počet obyvatel 

v obcích k datu 

1.1.2020 
 

2 Projektem vznikne 

víceúčelové zařízení 

(infrastruktura 

zaměřená na více 

aktivit – sociální, 

volnočasové, 

vzdělávací, kulturní 

aktivity) 

 

Hodnotící 
 

Projektem 

vznikne 

víceúčelové 

zařízení/infrastruk

tura zaměřená na 

dvě či více aktivit 

/10 bodů 

Vybudované 

zařízení bude 

Žádost o finanční 

podporu 

Studie 

proveditelnosti 
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Kritérium je relevantní 

pro aktivitu Komunitní 

centra 

zaměřeno pouze 

na 1 aktivitu 

/ 5 bodů 

3 Počet podpořených 

poskytovaných služeb  

Kritérium je relevantní 

pro aktivitu Rozvoj 

sociálních služeb 

Kritérium se 

vyhodnocuje k datu 

podání žádosti o 

podporu. 

Hodnotící V podané žádosti o 

podporu, respektive 

ve studii 

proveditelnosti 

žadatel popisuje, že 

bude v rámci 

projektu 

poskytováno 2 a 

více sociálních 

služeb 

(registrovaných i 

neregistrovaných 

sociálních služeb). 

 

/ 10 bodů 

V podané žádosti 
o podporu, 
respektive ve 
studii 
proveditelnosti 
žadatel popisuje, 
že bude v rámci 
projektu 
poskytována 1 
sociální služba 
(registrována i 
neregistrovaná 
sociální služba) 

 

/ 5 bodů 

Žádost o finanční 

podporu 

Studie 

proveditelnosti 

4 Zaměření projektu na 

cílové skupiny 

Rozhodným datem pro 

posouzení kritéria je 

datum podání žádosti 

o podporu do výzvy 

MAS. 

Kritérium je relevantní 

pro všechny aktivity 

Hodnotící 
 

Projekt je  

zaměřený na 3 a 

více cílových 

skupin 

 / 15 bodů 

Projekt je 

zaměřený na 2 

cílové skupiny 

/10 bodů 

Projekt je 

zaměřený na 1 

cílovou skupinu 

Žádost o finanční 

podporu 

Studie 

proveditelnosti 
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/ 5 bodů 

5 Využití stávajících 

budov 

Rozhodným datem pro 

posouzení kritéria je 

datum podání žádosti 

o podporu do výzvy 

MAS. 

Kritérium je relevantní 

pro aktivitu Komunitní 

centra 

 Hodnotící 
 

Projekt k realizaci 

komunitního 

centra využívá 

stávajících budov 

(nejedná se 

výstavbu nového 

domu) 

/ 10 bodů 

Projekt k realizaci 

komunitního 

centra nevyužívá 

stávajících budov 

(jedná se o 

výstavbu nového 

domu) 

 / 0 bodů  

Žádost o finanční 

podporu  

Studie 

proveditelnosti 
 

6 Dopad projektu na 

více obcí v území MAS 

Kritérium je relevantní 

pro aktivitu Rozvoj 

sociálních služeb 

Hodnotící Dopad projektu je 

na 2 a více obcí 

v území MAS 

/ 10 bodů 

Dopad projektu je 

na 1 obec v území 

MAS 

/ 0 bodů 

Žádost o finanční 

podporu 

Studie 

proveditelnosti 

7  

 

Rizika projektu  

Kritérium je relevantní 

pro všechny aktivity 

Hodnoticí 

 

Žadatel uvedl v 

žádosti rizika 

v realizační fázi 

projektu a ve fázi 

udržitelnosti (platí 

současně) 

/ 10 bodů  

Žadatel neuvedl 

relevantní rizika 

ve fázi realizace a 

udržitelnosti 

projektu 

/ 0 bodů 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

(kapitola 10 Rizika 

projektu) 

Minimální počet dosažených bodů:  30  Maximální počet dosažených bodů: 60 


