
Platnost od: 17.6.2020

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení Hodnocení (body) Přidělené hodnocení Odůvodnění
Projekt bude mít po realizaci dopad na 

území více než 5 obcí MAS
20

Projekt bude mít po realizaci dopad na 

území 2-5 obcí MAS
10

Projekt bude mít po realizaci dopad jen na 

území 1 obce MAS
5

Výstupy projektu jsou využitelné celoročně 

více než 5 dní v týdnu
20

Výstupy projektu jsou využitelné celoročně 

5 dní v týdnu
15

Výstupy projektu jsou využitelné celoročně 

3-4 dny v týdnu
10

Výstupy projektu jsou využitelné celoročně 

2 dny v týdnu
5

Výstupy projektu jsou využitelné celoročně 

méně než 1 den v týdnu nebo nejsou 

využitelné celoročně.

0

Název projektu:

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb 

Název výzvy MAS: 9. výzva MAS Podchlumí, z. s. – IROP – Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb III

Číslo výzvy MAS: 305/06_16_072/CLLD_16_01_053

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

Číslo výzvy ŘO: 62

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb Integrované strategie MAS Podchlumí, z.s.

1.

Dopad projektu na území MAS

(je myšlen dopad po realizaci 

projektu – uvést současnou 

spádovost soc. služby a 

očekávaný dopad na území po 

realizaci aktivity)                   

(aspekt účelnosti a potřebnosti)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti kap. 2 podrobný popis 

projektu, případně kap. 7 výstupy projektu

2.

Využití kapacity zařízení, které 

je předmětem projektu.

Informace o provozní době 

zařízení žadatel uvádí ve Studii 

proveditelnosti. Kritérium je 

vyhodnocováno dle provozní 

doby, kterou zařízení nabízí 

cílovým skupinám celoročně v 

průběhu kalendářních týdnů (od 

pondělí do neděle). Projekt řeší 

využití výstupů projektu v co 

nejvyšším počtu kalendářních 

dnů během týdne při 

celoročním provozu, 

preferována (nejvíce bodována) 

je nabídka služeb pokrývající 

nabídkou více než 5 dní v týdnu.

(aspekt hospodárnosti a 

potřebnosti)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, kap. 2 Podrobný popis 

projektu



Poskytovatel sociální služby, který žádá

o podporu, poskytuje terénní sociální

službu

10

Poskytovatel sociální služby, který žádá

o podporu, neposkytuje terénní

sociální službu

0

Ve studii proveditelnosti je popsáno,

jak projekt prokazatelně řeší

nedostatek dané sociální služby v

území

10

Ve studii proveditelnosti není popsáno,

jak projekt prokazatelně řeší

nedostatek dané sociální služby v

území

0

Požadovaná výše CZV je do 500 tis. Kč

včetně
20

Požadovaná výše CZV činí 500.001 – 1

mil. Kč
15

Požadovaná výše CZV činí 1.000.001 –

1,5 mil. Kč
10

Požadovaná výše CZV činí 1.500.001 –

2 mil. Kč
5

Požadovaná výše CZV je v rozsahu nad

2 mil. Kč
0

0

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 40 bodů. Maximální počet bodů je 80.

4.

Projekt prokazatelně řeší 

nedostatek dané sociální služby 

v území

(aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, kap. 2 podrobný popis 

projektu

3.

Projekt zahrnuje terénní 

sociální službu.

Žadatel ve Studii proveditelnosti 

uvede, zda poskytuje v rámci 

své registrované sociální služby i 

terénní službu. 

(aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, kap. 2 podrobný popis 

projektu

5.

Finanční náročnost projektu

Žadatel definuje celkové 

způsobilé výdaje (dále jen CZV) 

v rozpětí, které mu umožňuje 

výzva. Kritérium upřednostňuje 

menší projekty. (CZV se pro 

hodnocení zaokrouhlují na celé 

koruny)   (aspekt 

hospodárnosti)

Studie proveditelnosti, kap. 8 rekapitulace rozpočtu projektu, 

Rozpočet projektu

Celkový počet bodů

Závěrečné vyjádření komise
Projekt splnil/nesplnil podmínky věcného hodnocení.

Složení komise: Podpisy přítomných členů Výběrové komise:



Jméno a podpis zapisovatele:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Datum a místo konání Výběrové komise:


