
Platnost od: 5.2.2021

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)
Přidělené

 hodnocení 
Slovní 

odůvodnění

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

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

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

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 
jiný dokument opravňující k provedení stavby nebo k 
žádosti přiloží čestné prohlášení, že realizace projektu 
nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení)

10

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 
jiný dokument opravňující k provedení stavby nebo 
nedoložil čestné prohlášení, že realizace projektu 
nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).

0

Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu ukončen výběr 
dodavatele (zadávací a výběrové řízení) a uzavřenou 
smlouvu na plnění zakázky nebo provádí jen přímé nákupy

10

Žadatel nemá ke dni podání žádosti o podporu ukončen 
výběr dodavatele (zadávací a výběrové řízení) a uzavřenou 
smlouvu na plnění zakázky nebo neprovádí jen přímé 
nákupy

0

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 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 nebo v jiných částech Studie 
proveditlenosti

10

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 nebo v jiné části Studie 
proveditelnosti

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 nebo v jiných 
částech Studie proveditelnosti

0

Komunitní centrum bude nabízet 4 a více služeb/aktivit. 
Jedná se o součet veškerých nabízených aktivit/služeb 
(vzdělávací, volnočasové, sociální, kulturní a zájmové)

10

Komunitní centrum bude nabízet 2 - 3 služby/aktivity.
Jedná se o součet veškerých nabízených aktivit/služeb  
(vzdělávací, volnočasové, sociální, kulturní a zájmové)

5

Komunitní centrum bude nabízet 1 službu/aktivitu. Jedná 
se o součet veškerých nabízených aktivit/služeb. 
(vzdělávací, volnočasové, sociální, kulturní a zájmové)

0

Maximální celkový počet bodů, kterého může žadatel dosáhnout je je 60, minimální počet bodů, kterého žadatel musí dosáhnout je 30

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

1.

Počet obyvatel obce/města,
ve které se daný projekt realizuje ke dni k 1. 1. 
2020 (viz https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-
obcich-k-112019)
(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.) 

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti(kap. 2), 
Statistika ČSÚ

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti (kap.2)

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti (kap.3)Počet nabízených aktivit v komunitním centru5.

Zaměření na cílové skupiny

(Aspekt účelnosti a potřebnosti)
4.

3. Administrativní připravenost                                                                                                          
(Aspekt proveditelnosti)

Žádost o podporu, Uzavřená 
smlouva na plnění zakázky

2.

Kritéria pro Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 2.3.1
Podpora sociálních služeb se zapojením komunit, měst a obcí

Integrované strategie MAS Pomalší 
Výzva č.10

MAS Pomalší IROP Komunitní centra

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.13 platnost od 15. 10. 2019
Název projektu:
Registrační číslo projektu:

Technická připravenost 

(Aspekt proveditelnosti)

Žádost o podporu, Stavební 
povolení nebo souhlas s 
provedením ohlášeného 
stavebního záměru nebo 
veřejnoprávní smlouvu 
nahrazující stavební povolení 
nebo nebo jiný dokument 
prokazující stav stavebního 
řízení nebo Čestné prohlášení 
žadatele, že není vyžadováno 
stavební povolení, ohlášení 
stavby ani jiné opatření 
stavebního úřadu

Číslo výzvy MAS: 10
Název výzvy ŘO: Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD
Číslo výzvy ŘO: 62

Žadatel:

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.3, platnost 4.5.2020

Datum a místo konání výběrové komise: 
Jméno a podpis zapisovatele:

Podpisy přítomných členů výběrové komise:

Jméno a příjmení: 
Jméno a příjmení: 
Jméno a příjmení: 

Složení komise:

Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení: 


