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Hodnotící kritéria pro věcné hodnocení sociálních služeb 

Příloha č. 1 

8.výzva MAS Královská stezka – IROP – Sociální služby 

(Rozvoj komunitních center) IROP 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Hodnotící kritéria jsou definována v souladu s principy pro určení preferenčních kritérií, která jsou 

uvedena u jednotlivých programových rámců ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 

(SCLLD) MAS Královská stezka na období 2014 – 2020. 

 

Preferenční kritérium vč. popisu Počet bodů 

1. Dopad do území MAS Královská stezka (aspekt efektivnosti) 

Výstupy projektu bude využívat 3 a více obcí z území MAS Královská stezka. 
5 

Výstupy projektu budou využívat 1 – 2 obce z území MAS Královská stezka. 0 

Podklad: Studie proveditelnosti – kapitola 3, Žádost o podporu 

 

2. Finanční náročnost projektu (aspekt účelnosti) 

Výše způsobilých výdajů projektu je v rozmezí od 300 000 Kč do (méně než) 1 100 000 

Kč 

10 

Výše způsobilých výdajů projektu je v rozmezí 1 100 000 Kč až 2 100 000 Kč (včetně 
mezních částek) 

5 

Výše způsobilých výdajů projektu je vyšší než 2 100 000 Kč 0 

Podklad: Studie proveditelnosti, Žádost o podporu 

 

3. Zkrácená doba realizace projektu (aspekt účelnosti) 

Termín ukončení realizace projektu je nejpozději do 7/2020 
5 

Termín ukončení realizace projektu je nejpozději do 12/2020 0 

Podklad: Studie proveditelnosti, Žádost o podporu 
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4. Počet podpořených poskytovaných služeb (aspekt efektivnosti, 
potřebnosti) 

Projekt podporuje poskytování 2 a více sociálních služeb. Jedná se o jakoukoliv 
poskytovanou sociální službu v souladu se zákonem 108/2006 Sb. Přislíbená sociální 
služba musí být poskytována po celou dobu udržitelnosti (5 let od finančního 
proplacení projektu). 

5 

Projekt podporuje poskytování 1 sociální služby. Jedná se o jakoukoliv poskytovanou 

sociální službu v souladu se zákonem 108/2006 Sb. Přislíbená sociální služba musí být 

poskytována po celou dobu udržitelnosti (5 let od finančního proplacení projektu). 

3 

Podklad: Studie proveditelnosti – kapitola 3, Žádost o podporu 

 

 

5. Projekt je svým zaměřením zacílen na dvě a více cílových skupin (aspekt 
účelnosti a potřebnosti) 

Projekt je svým zaměřením zacílen na dvě a více cílových skupin. Žadatel v Žádosti o 

podporu/ve Studii proveditelnosti v kapitole 3 popsal cílové skupiny projektu. Z 

popisu je zřejmé, že projekt je zaměřen na dvě a více cílových skupin. 

5 

Projekt je svým zaměřením zacílen pouze na jednu cílovou skupinu. Žadatel v Žádosti 
o podporu/ve Studii proveditelnosti v kapitole 3 popsal cílovou skupinu projektu. Z 
popisu je zřejmé, že projekt je zaměřen pouze na jednu cílovou skupinu. 

0 

Podklad: Studie proveditelnosti – kapitola 3, Žádost o podporu 

 

Maximální počet získaných bodů: 30 

Minimální počet získaných bodů: 15 

 


