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Kritéria věcného hodnocení 
PLATNOST OD 9. 10. 2017 

NÁZEV VÝZVY MAS A ČÍSLO: 3.VÝZVA MAS ŽR-IROP-KVALITA A DOSTUPNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, Č. 043/06_16_072/CLLD_15_01_258 
NÁZEV VÝZVY ŘO IROP: SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD, Č. 62, 06_16_072 

Opatření CLLD 3: Kvalita a dostupnost sociálních služeb 

Kritérium Hodnocení 
Max. 
počet 
bodů 

Zdroj informací 

Kritéria společná 

Projekt je realizován v obci o 
určitém počtu obyvatel. 
(AKP: potřebnost) 

10 – Projekt je realizován v obci do 250 obyvatel. 
5 – Projekt je realizován v obci od 251 obyvatel včetně do 500 obyvatel. 
2 – Projekt je realizován v obci od 501 obyvatel včetně do 1 000 obyvatel. 
0 – Projekt je realizován v obci nad 1 001 obyvatel. 

10 
Žádost o podporu 

Počet obyvatel v obcích 
ČR k 1. 1. 2017 dle ČSÚ 

Celkové způsobilé výdaje, ze 
kterých je stanovena dotace. 
(se zaokrouhlením na celé koruny 
nahoru) 
(AKP: hospodárnost) 

15 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 500 000,- Kč 
včetně. 
10 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 500 001,- Kč – 
1 500 000,- Kč. 
0 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 1 500 001,- Kč a více. 

15 
Žádost o podporu – 

Rozpočet 

Doba působení v oblasti 
poskytování sociální práce. 
(AKP: proveditelnost) 

15 – Více než pětiletá historie poskytování služeb sociální práce (Výpis z Registru poskytovatelů 
sociálních služeb či jiného relevantního dokumentu), nebo Smlouva o zajištění poskytování 
sociálních služeb pro dotčenou cílovou skupinu s organizací splňující podmínku pětileté historie 
k datu podání žádosti o dotaci (pokud není žadatelem obec – smlouva musí být uzavřena 
minimálně na dobu udržitelnosti projektu).  
10 – Min. tříletá až pětiletá historie (včetně) poskytování služeb sociální práce (Výpis z Registru 
poskytovatelů sociálních služeb či jiného relevantního dokumentu), nebo Smlouva o zajištění 
poskytování sociálních služeb pro dotčenou cílovou skupinu s organizací splňující podmínku 
tříleté historie k datu podání žádosti o dotaci (pokud není žadatelem obec – smlouva musí být 
uzavřena minimálně na dobu udržitelnosti projektu).  
0 – Žadatel nedoložil historii poskytování služeb sociální práce (Výpisem z Registru 
poskytovatelů sociálních služeb či jiného relevantního dokumentu) k datu podání žádosti o 
dotaci, nebo nedoložil Smlouvu o zajištění poskytování sociálních služeb pro dotčenou cílovou 
skupinu s organizací nebo historii doložil, ale nesplňuje podmínku min. 3 let. 

15 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

Výpis z Registru 
poskytovatelů 

SS/Smlouva o zajištění 
poskytování SS 
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Kritéria pro Sociální služby 

Vznik zázemí nové sociální služby 
v území realizace projektu. 
(AKP: soulad s horizontálními 
principy) 

5 – Realizací projektu vznikne zázemí pro novou sociální službu na území realizace projektu. 
0 – Realizací projektu nevznikne zázemí pro novou sociální službu na území realizace projektu. 

5 
Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

Projekt prokazatelně řeší 
nedostatek dané sociální služby v 
území. 
(AKP: účelnost) 

15 – Projekt řeší nedostatek dané sociální služby v území (je doloženo relevantními podklady).  
0 – Projekt neřeší nedostatek dané sociální služby v území (není doloženo relevantními 
podklady). 

15 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

kap. 4 v souladu 
s požadavky MAS 

Kritéria pro Komunitní centra 

Vznik zázemí nové sociální služby 
v území realizace projektu. 
(AKP: soulad s horizontálními 
principy) 

5 – Realizací projektu vznikne zázemí pro novou sociální službu na území realizace projektu. 
0 – Realizací projektu nevznikne zázemí pro novou sociální službu na území realizace projektu. 

5 
Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

Počet registrovaných služeb dle 
zákona č. 108/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.  
(AKP: účelnost) 

 

15 – V rámci projektu dojde k poskytování alespoň 1 nově vzniklé registrované služby či 
k jejímu rozšíření.    
0 – V rámci projektu nedojde k poskytování nově vzniklé registrované služby či k jejímu 
rozšíření.    

15 
Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 
Pověřovací akt 

Kritéria pro Sociální bydlení 

Velikost bytu odpovídá 
doporučeným standardům min. a 
max. rozlohy sociálního bydlení 
dle počtu osob v domácnosti.  
(AKP: soulad s horizontálními 
principy) 

5 – Velikost bytu odpovídá doporučeným standardům min. a max. rozlohy sociálního bydlení 
dle počtu osob v domácnosti.  
0 – Velikost bytu neodpovídá doporučeným standardům min. a max. rozlohy sociálního bydlení 
dle počtu osob v domácnosti.  

5 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
Specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce 
(výzva č. 62) 

Počet podpořených bytů pro 
sociální bydlení. 
(AKP: účelnost) 

15 – Pořízení více než 2 bytů pro sociální bydlení. 
0 – Projekt počítá s pořízením min. 1 bytu pro sociální bydlení.  

15 
Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

 
Maximální počet bodů: 60 
Minimální počet bodů: 30 
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