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Příloha č. 2 Výzvy „MAS Podchlumí, z. s. – IROP – Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb II“ 
– Opatření CLLD 1.1.A Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb 

 
Kritéria věcného hodnocení – Rozvoj sociálních služeb  

Č. 
kritéria 

Kritéria věcného 
hodnocení pro SC 

1.1.A 

Popis kritéria a způsob hodnocení  Bodový 
zisk 

Referenční dokument  

(hlavní zdroj informací) 

 

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) 

Projekt bude mít po realizaci dopad na území více než 5 obcí MAS 

 

20  

Studie proveditelnosti, kap. 2 podrobný 
popis projektu, případně kap. 7 výstupy 

projektu 

Žádost o podporu 

 

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 

 

2. 

Vznik zázemí nové 
sociální služby v 
území realizace 
projektu. 

(Zázemím je myšleno 
zázemí pro uživatele a 
pracovníky, kteří zajišťují 
tyto služby). 

Realizací projektu vznikne zázemí pro novou sociální službu na území 
realizace projektu  

 

20  

Studie proveditelnosti, kap. 7 výstupy 
projektu 

Žádost o podporu 

 
Realizací projektu nevznikne zázemí pro novou sociální službu na území 
realizace projektu. 

0 
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Č. 
kritéria 

Kritéria věcného 
hodnocení pro SC 

1.1.A 

Popis kritéria a způsob hodnocení  Bodový 
zisk 

Referenční dokument  

(hlavní zdroj informací) 

 

 

 

3.  

Počet podpořených 

druhů sociálních 

služeb v rámci 

žádosti o dotaci. 
(Jedná se o jakoukoliv 

nově poskytovanou 

sociální službu v souladu 

se zákonem č. 108/2006 

Sb.; podpořená sociální 

služba musí být 

poskytována po celou 

dobu udržitelnosti, tj. 5 let 

od finančního proplacení 

projektu). 

Projekt podpoří více než 2 sociální služby definované v zákoně č. 108/2006 
Sb. 

20  

 

Studie proveditelnosti, kap. 2 podrobný 
popis projektu 

Žádost o podporu 

  

Projekt podpoří 2 sociální služby definované v zákoně č. 108/2006 Sb. 
10 

Projekt podpoří jen 1 sociální službu definovanou v zákoně č. 108/2006 Sb. 
5 

 
Projektem nevznikne žádná nová služba, poskytovaná v souladu 
se zákonem č. 108/2006 Sb. 

0 

 

 

 

4. 

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) 

Požadovaná výše CZV je do 500 tis. Kč včetně 
20 Studie proveditelnosti, kap. 8 rekapitulace 

rozpočtu projektu 

Rozpočet projektu 
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 

Max. počet bodů:  80 
Min. počet bodů:   40 


