
Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Výše způsobilých výdajů projektu je ke dni podání Žádosti o dotaci méně než 2.999.999,99 Kč (včetně). 30 bodů 

Výše způsobilých výdajů projektu je ke dni podání Žádosti o dotaci v rozmezí 3.000.000 Kč až 5.499.999,99 Kč 

(včetně  mezních částek).
15 bodů 

Realizací projektu vznikne zázemí pro uživatele sociálních služeb (terénní, ambulantní či pobytové služby) v 

území realizace projektu. Vznikem zázemí není myšleno pořízení auta nebo vznik / rekonstrukce zázemí pro 

pracovníky.

15 bodů

Realizací projektu nevznikne zázemí pro uživatele sociálních služeb (terénní, ambulantní či pobytové služby) v 

území realizace projektu. Vznikem zázemí není myšleno pořízení auta nebo vznik / rekonstrukce zázemí pro 

pracovníky.

0 bodů

Projekt navyšuje okamžitou kapacitu poskytované sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. o 4 a více uživatelů. 

Jedná se o porovnání okamžité kapacity dané sociální služby k datu zahájení realizace projektu a jejího nárůstu k 

datu ukončení realizace projektu. Přislíbené navýšení kapacity sociálních služeb musí být garantováno po celou 

dobu udržitelnosti (5 let od finančního proplacení projektu).

25 bodů 

Projekt navyšuje okamžitou kapacitu poskytované sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. o 2-3 uživatelů. Jedná 

se o porovnání okamžité kapacity dané sociální služby k datu zahájení realizace projektu a jejího nárůstu k datu 

ukončení realizace projektu. Přislíbené navýšení kapacity sociálních služeb musí být garantováno po celou dobu 

udržitelnosti (5 let od finančního proplacení projektu).

15 bodů

Projekt navyšuje okamžitou kapacitu poskytované sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. právě o 1 uživatele. 

Jedná se o porovnání okamžité kapacity dané sociální služby k datu zahájení realizace projektu a jejího nárůstu k 

datu ukončení realizace projektu. Přislíbené navýšení kapacity sociálních služeb musí být garantováno po celou 

dobu udržitelnosti (5 let od finančního proplacení projektu).

0 bodů

Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení v 2. výzvě MAS Hustopečsko-IROP-Sociální služby

Věcné hodnocení žádosti o podporu v 2. výzvě IROP - MAS Hustopečsko-IROP-Sociální služby 

1.

Finanční náročnost projektu ke dni podání 

Žádosti o dotaci 

(Aspekt účelnosti)

Žádost o podporu, Rozpočet

Výše způsobilých výdajů projektu je ke dni podání Žádosti o dotaci vyšší než Kč 5.500.000. 0 bodů

3. 

Nárůst okamžité kapacity sociálních služeb.  - 

PLATÍ POUZE PRO AKTIVITU ROZVOJ 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

(Aspekt účelnosti a potřebnosti).

Žádost o dotaci, Studie proveditelnosti

2. 

Vznik zázemí pro uživatele sociálních služeb 

(terénní, ambulantní či pobytové služby) v 

území realizace projektu. Vznikem zázemí není 

myšleno pořízení auta nebo vznik / 

rekonstrukce zázemí pro pracovníky.  - PLATÍ 

POUZE PRO AKTIVITU ROZVOJ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB

(Aspekt účelnosti)

Žádost o dotaci, Studie proveditelnosti



Žadatel doložil 2 a více letou historii poskytování sociálních služeb. Zkušenosti může žadatel doložit 

prostřednictvím dodavatele sociálních služeb. 
15 bodů 

Žadatel nedoložil historii poskytování sociálních služeb delší než 2 roky. Žadatel nedoložil historii poskytování 

sociálních služeb delší než 2 roky ani prostřednictvím dodavatele sociálních služeb.
0 bodů

Projekt je svým zaměřením zacílen na dvě a více cílových skupin. Žadatel ve Studii proveditelnosti-rozšířené v 

kapitole 3 popsal cílové skupiny projektu. Z popisu je zřejmé, že projekt je zaměřen na dvě a více cílových skupin. 
15 bodů

Projekt je svým zaměřením zacílen pouze na jednu cílovou skupinu. Žadatel ve Studii proveditelnosti-rozšířené v 

kapitole 3 popsal cílovou skupinu projektu. Z popisu je zřejmé, že projekt je zaměřen pouze na jednu cílovou 

skupinu.

0 bodů

Bude využita stávající nevyužívaná, zchátralá, případně nezkolaudovaná budova, případně její část. Žadatel 

popsal využití stávající budovy (budov) v kap. 4 Studie proveditelnosti. 
15 bodů

Neude využita stávající nevyužívaná, zchátralá, případně nezkolaudovaná budova ani žádná její část.  Žadatel 

nepopsal využití stávající budovy (budov) v kap. 4 Studie proveditelnosti. 
0 bodů

Projekt byl připravován komunitním způsobem a byly  projednány požadavky komunity (projekt byl projednán s 

komunitou a/nebo zástupci různých sektorů veřejného a/nebo soukromého sektoru) a žadatel doložil komunitní 

projednání popisem v kapitole 4. ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽEB V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU ve Studii 

proveditelnosti. 

25 bodů 

Projekt nebyl připravován komunitním způsobem, případně žadatel nedoložil projednání popisem v kapitole 4. 

ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽEB V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU ve Studii proveditelnosti. 
0 bodů

Studie proveditelnosti - rozšířená (v kaitole 4. 

ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽEB V MÍSTĚ 

REALIZACE PROJEKTU)

8. 

Komunitní plánování projektu - PLATÍ POUZE 

PRO AKTIVITU ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER

(Aspekt potřebnosti)

Studie proveditelnosti - rozšířená (v kapitole 4. 

ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽEB V MÍSTĚ 

REALIZACE PROJEKTU)

6. 

Zkušenosti v oblasti poskytování sociálních 

služeb k datu podání Žádosti o podporu - PLATÍ 

POUZE PRO AKTIVITU ROZVOJ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB                                                          (Aspekt 

účelnosti a potřebnosti ).

15 bodů

Projekt poskytuje 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). 

7. 

Využití stávajících budov – projekt zabývající se 

stavební obnovou nevyužívané, zchátralé, 

případně nezkolaudované budovy/areálu. - 

PLATÍ POUZE PRO AKTIVITU ROZVOJ 

KOMUNITNÍCH CENTER                                           

(Aspekt hospodárnosti a účelnosti)

Studie proveditelnosti - rozšířená (v kaitole 4. 

ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽEB V MÍSTĚ 

REALIZACE PROJEKTU)

4. 

Počet podpořených poskytovaných sociálních 

služeb. Jedná se o jakoukoliv poskytovanou 

sociální službu v souladu se zákonem 108/2006 

Sb. o sociálních službách v platném znění - 

PLATÍ POUZE PRO AKTIVITU ROZVOJ 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

(Aspekt účelnosti a potřebnosti)

Žádost o dotaci, Studie proveditelnosti

5. 

Projekt je svým zaměřením zacílen na dvě a 

více cílových skupin. - PLATÍ POUZE PRO 

AKTIVITU ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER 

(Aspekt účelnosti a potřebnosti)

Žádost o dotaci, Studie proveditelnosti

Projekt poskytuje 1 sociální službu. 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).

0 bodů



Projekt poskytuje jednu a více registrovaných sociálních služeb. Žadatel v Žádosti o podporu/ve Studii 

proveditelnosti uvedl počet sociálních služeb, které budou v Komunitním centru poskytovány, a zároveň zvolil 

indikátor 5 54 02 POČET POSKYTOVANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. V podkladech pro hodnocení je uveden 

cílový stav v oblasti sociálních služeb po realizaci projektu. Dále ze specifikace sociálních služeb vyplývá, že v 

projektu budou poskytovány pouze ambulantní, popřípadě terénní sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. Vyloučeny jsou pobytové sociální služby, které nejsou určeny široké veřejnosti a zároveň 

také sociální služby, které nejsou zaměřeny výhradně na seniory. V rámci projektu bude poskytována nejméně 

jedna sociální služba.

15 bodů 

Projekt neposkytuje registrovanou sociální službu. Žadatel v Žádosti o podporu/ve Studii proveditelnosti neuvedl 

počet sociálních služeb, které budou v Komunitním centru poskytovány, a zároveň nezvolil indikátor 5 54 02 

POČET POSKYTOVANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. V rámci projektu nebude poskytována sociální služba. 0 bodů 

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 50 bodů. Maximální počet bodů je 100.

9. 

Projekt poskytuje jednu nebo více sociálních 

služeb (podle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, v platném znění).  - PLATÍ 

POUZE PRO AKTIVITU ROZVOJ KOMUNITNÍCH 

CENTER

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o dotaci, Studie proveditelnosti


