
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Relevantní pro všechny aktivity

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Obec, v níž se projekt realizuje má do 500 obyvatel včetně 20

Obec, v níž se projekt realizuje má 501 - 1500 obyvatel 10

Obec, v níž se projekt realizuje má 1501 a více obyvatel 5

Výše celkových způsobilých výdajů projektu je do 1 500 000,00 Kč včetně 10

Výše celkových způsobilých výdajů projektu je od 1 500 000,01 Kč - 3 000 000,00 

Kč 5

Výše celkových způsobilých výdajů projektu je 3 000 000,01 a více Kč 0

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 doložil čestné 

prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení). 10

Žadatel 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 

čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).

0

3.

Věcné hodnocení žádosti o podporu v 3. výzvě IROP - Podpora sociálních služeb - aktivity Rozvoj sociálních služeb a Rozvoj 

komunitních center

1.

Počet obyvatel obce/města,

ve které se daný projekt realizuje ke dni 

31.12.2017 dle ČSÚ - 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystu

p-objekt-

parametry&pvo=DEM03&sp=A&skupId=526&pvokc=&kata

log=30845&z=T

(V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se 

nárok na body dle aritmetického průměru počtu obyvatel 

v obcích, ve kterých je projekt realizován)

Žádost, Studie proveditelnosti

Finanční náročnost projektu ke dni podání 

žádosti o podporu

Technická připravenost

Žádost, Rozpočet projektu, Studie proveditelnosti

Žádost, stavební povolení nebo souhlas s 

provedením ohlášeného stavebního záměru 

nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební 

povolení nebo čestné prohlášení žadatele, že 

není vyžadováno stavební povolení, ohlášení 

stavby, ani jiné opatření stavebního úřadu

2.



Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu ukončen výběr dodavatele (zadávací 

a výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky
10

Žadatel nemá ke dni podání žádosti o podporu ukončen výběr dodavatele 

(zadávací a výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky
0

Relevantní pro aktivitu Rozvoj sociálních služeb

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Projekt poskytuje 4 a více sociálních služeb 10

Projekt poskytuje 2 - 3 sociální služby 5

Projekt poskytuje 1 sociální službu 0

Projekt má dopad na 6 a více obcí 10

Projekt má dopad na 2 až 5 obcí 5

Projekt má dopad na 1 obec 0

Relevantní pro aktivitu Rozvoj komunitních center

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Projekt je svým zaměřením zacílen na tři cílové skupiny. Žadatel v Žádosti o 

podporu/ve Studii proveditelnosti popsal cílové skupiny projektu. Z popisu je 

zřejmé, že projekt je zaměřen na tři a více cílových skupin. Cílovou skupinou 

projektu jsou v této výzvě: osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené 

sociálním vyloučením, osoby sociálně vyloučené. Hodnotitel nalezne informace ve 

Studii proveditelnosti v kap. 2, popřípadě v jiných podkladech k hodnocení.

10

6. Dopad projektu na území Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

5. Zaměření na cílové skupiny

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

5.

Projekt poskytuje více

sociálních služeb (podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, v platném znění). 


Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

4. Administrativní připravenost Žádost, uzavřená smlouva na plnění zakázky



Projekt je svým zaměřením zacílen na dvě cílové skupiny. Žadatel v Žádosti o 

podporu/ve Studii proveditelnosti popsal cílové skupiny projektu. Z popisu je 

zřejmé, že projekt je zaměřen na dvě cílové skupiny. Cílovou skupinou projektu 

jsou v této výzvě: osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním 

vyloučením, osoby sociálně vyloučené. Hodnotitel nalezne informace ve Studii 

proveditelnosti v kap. 2, popřípadě v jiných podkladech k hodnocení.

5

Projekt je svým zaměřením zacílen na jednu cílovou skupinu. Žadatel v Žádosti o 

podporu/ve Studii proveditelnosti popsal cílové skupiny projektu. Z popisu je 

zřejmé, že projekt je zaměřen na jednu cílovou skupinu. Cílovou skupinou

projektu jsou v této výzvě: osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené 

sociálním vyloučením, osoby sociálně vyloučené. Hodnotitel nalezne informace ve 

Studii proveditelnosti v kap. 2, popřípadě v jiných podkladech k hodnocení.

0

Komunitní centrum bude nabízet 4 a více službu/aktivitu (Jedná se o součet 

veškerých nabízených aktivit/služeb (např. vzdělávací, volnočasové, sociální, 

kulturní a zájmové)
10

Komunitní centrum bude nabízet 2 - 3 služby/aktivity (Jedná se o součet 

veškerých nabízených aktivit/služeb (např. vzdělávací, volnočasové, sociální, 

kulturní a zájmové)
5

Komunitní centrum bude nabízet 1 službu/aktivitu (Jedná se o součet veškerých 

nabízených aktivit/služeb (např. vzdělávací, volnočasové, sociální, kulturní a 

zájmové)
0

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 35 bodů. Maximální počet bodů je 70.

6. Počet nabízených aktivit v komunitním centru Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

5. Zaměření na cílové skupiny

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti


