
Hodnocení - bodová škála Popis vyhodnocení Hodnocení

10 bodů – žadatel má projekt zaměřen na 

poskytování terénních sociálních služeb 

podle zákona 108/2006 Sb.,

10 bodů

Žadatel má ve Studii proveditelnosti popsáno poskytování terénních sociálních služeb navázaných 

na zákon 108/2006 Sb.

Referenční dokument: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

0 bodů – žadatel nemá projekt zaměřen na 

poskytování terénních sociálních služeb 

podle zákona 108/2006 Sb.,

0 bodů 

Žadatel nemá ve Studii proveditelnosti popsáno poskytování terénních sociálních služeb 

navázaných na zákon 108/2006 Sb.

Referenční dokument: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

10 bodů – celková výše způsobilých výdajů 

na projekt je nižší nebo rovna částce 800 

000 Kč                           

10 bodů

Z rozpočtu v Žádosti o podporu vyplývá, že celková výše způsobilých výdajů na projekt je nižžší 

nebo rovna 800 000 Kč

Referenční dokument: Žádost o podporu

0 bodů – celková výše způsobilých výdajů 

na projekt je vyšší než 800 000 Kč 

0 bodů

Z rozpočtu v Žádosti o podporu vyplývá, že celková výše způsobilých výdajů na projekt je vyšší než 

800 000 Kč

Referenční dokument: Žádost o podporu

10 bodů – žadatel uvádí, že výstupy 

projektu budou využívány na území 

minimálně dvou a více obcí z území MAS

10 bodů

Z referenčních důvodů je patrné, že výstupy projektu budou využívány na území dvou a více obcí 

na území MAS

Referenční dokument: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 
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Výše celkových způsobilých výdajů na projekt, při podání žádosti o podporu

Výstupy projektu budou využívat 2 a více obcí z území MAS

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODOCENÍ - minimální počet bodů k podpoře žádosti je 30 bodů

Kritérium

                                 AKTIVITA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Projekt je zaměřen na poskytování terénních služeb

Žadatel:

Název výzvy MAS: MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA - IROP - SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Název výzvy ŘO: Výzva č. 62 Sociální infrastruktura

Specifická pravidla (verze, platnost): verze 1.3, platnost 4. 5. 2020

Obecná pravidla (verze, platnost): verze 1.13, platnost 15.10.2019

Číslo výzvy ŘO: 62.

Název projektu:

Registrační číslo projektu:

Číslo výzvy MAS: 10



0 bodů – žadatel uvádí, že výstupy projektu 

budou využívány na území jedné obce z 

území MAS

0 bodů

Z referenčních důvodů je patrné, že výstupy projektu bude využívat jedna obec na území MAS

Referenční dokument: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

10 bodů –kapacita služeb a sociální práce v 

podpořeném zařízení       (indikátor 6 75 10) 

dosahuje 25 a více osob

10 bodů

V Žádosti o podporu je indikátor 67510 uveden v hodnotě min 25 osob, ve Studii proveditelnosti 

je kapacita služeb popsána v hodnotě 25 osob a více

Referenční dokument:  Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

0 bodů – Kapacita služeb a sociální práce v 

podpořeném zařízení         (indikátor   6 75 

10) dosahuje 1 až 24 osob.

0 bodů

V Žádosti o podporu je indikátor 67510 uveden v hodnotě méně než 25 osob, ve Studii 

proveditelnosti je kapacita služeb popsána v hodnotě  méně než 25 osob

Referenční dokument:  Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

10 bodů – celková výše způsobilých výdajů 

na projekt je vyšší nebo rovna 3 000 000 Kč

10 bodů

Z rozpočtu v Žádosti o podporu vyplývá, že celková výše způsobilých výdajů na projekt je vyšší 

nebo rovna 3 000 000 Kč

Referenční dokument: Žádost o podporu

0 bodů – celková výše způsobilých výdajů 

na projekt je nižší než 3 000 000 Kč

0 bodů 

Z rozpočtu v Žádosti o podporu vyplývá, že celková výše způsobilých výdajů na projekt je nižší 

než   3 000 000 Kč

Referenční dokument: Žádost o podporu

10 bodů – v projektu je popsán pozitivní 

dopad plánovaných aktivit na začleňování 

cílových skupin do společnosti. Žadatel 

uvádí vazbu mezi potřebností projektu a 

přínosem pro cílovou skupinu. Uvádí, jak 

realizované aktivity přispějí k řešení 

problémů cílové skupiny

10 bodů

Žadatel popsal pozitivní dopad plánovaných aktivit na začleňování cílových skupin do společnosti. 

Uvádí vazbu mezi potřebností projektu a přínosem pro cílovou skupinu. Uvádí, jak realizované 

aktivity přispějí k řešení problémů cílové skupiny.

Referenční dokument: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

Výstupy projektu budou využívat 2 a více obcí z území MAS

Kapacita služeb   a   sociální   práce v podpořeném zařízení

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt, při podání žádosti o podporu

Začleňování cílových skupin

AKTIVITA ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER



0 bodů – v projektu není popsán pozitivní 

dopad plánovaných aktivit na začleňování 

cílových skupin do společnosti. Žadatel 

neuvádí vazbu mezi potřebností projektu a 

přínosem pro cílovou skupinu. Neuvádí, jak 

realizované aktivity přispějí k řešení 

problémů cílové skupin

0 bodů 

Žadatel  nepopsal pozitivní dopad plánovaných aktivit na začleňování cílových skupin do 

společnosti, vazbu mezi potřebností projektu a přínosem pro cílovou skupinu a způsob jak 

realizované aktivity přispějí k řešení problémů cílové skupiny.

Referenční dokument: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

Celkový počet bodů

Maximální bodové hodnocení projektu je 30 bodů.

Minimální bodová hranice úspěšného projektu je 20 bodů

Datum konání výběrové komise

Místo konání výběrové komise

Jméno zapisovatele
Podpis zapisovatele

Členové hodnotitelské komise Podpis Splnil/Nesplnil

Začleňování cílových skupin



Komentář hodnotitele
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KRITÉRIA VĚCNÉHO HODOCENÍ - minimální počet bodů k podpoře žádosti je 30 bodů

                                 AKTIVITA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB



AKTIVITA ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER




