
Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)
Přidělené 
hodnocení

Odůvodnění

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 1 000 000 Kč. 20 bodů

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 1 000 001 Kč 
do 2 000 000 Kč.

10 bodů

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou větší než 2 000 001 Kč. 0 bodů

Obec, na jehož území je projekt realizován, má méně než 500 obyvatel 20 bodů

Obec, na jehož území je projekt realizován, má 501 - 1000 obyvatel 10 bodů

Obec, na jehož území je projekt realizován, má 1 001 - 1500 obyvatel 5 bodů

Obec, na jehož území je projekt realizován, má více než 1 501 obyvatel 0 bodů

Žadatel předložil jako přílohu žádosti o podporu právoplatný dokument (platné 
pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení), že může 
stavbu provést nebo doložil čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá 
stavebnímu řízení (ohlášení). Nebo součástí projektu nejsou stavební práce. 

10 bodů

Žadatel nepředložil jako přílohu žádosti o podporu právoplatný dokument (platné 
pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení), že může 
stavbu provést nebo nedoložil čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá 
stavebnímu řízení (ohlášení).

0 bodů

Bude využita stávající nevyužívaná, zchátralá, případně nezkolaudovaná budova.  20 bodů

Neude využita stávající nevyužívaná, zchátralá, případně nezkolaudovaná budova. 0 bodů

Název výzvy MAS: Rozvoj komunitních center

Číslo výzvy MAS: 1

Název výzvy ŘO: Výzva č. 62 Sociální infrastruktura

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.11, platnost 15. 5. 2018

Číslo výzvy ŘO: 62.

Název projektu:

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

4.

Platnost od: 19. 10. 2018

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu 1. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko - IROP - Rozvoj komunitních center

Kritéria věcného hodnocení

Počet obyvatel obce/města, ve které se daný projekt realizuje 
(Dle aktuálních statistických údajů uvedených na webových stránkách Českého statistického 
úřadu „Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2018“)

(V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na body dle aritmetického 
průměru počtu obyvatel v obcích, ve kterých je projekt realizován.) 

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti (kap. 2 - 

Podrobný popis projektu)
2.

1.

Finanční náročnost projektu

(Aspekt efektivnosti)

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti (kap. 8 - 

Rekapitulace rozpočtu projektu), 
Rozpočet projektu

Využití stávajících budov – projekt zabývající se stavební obnovou 
nevyužívané, zchátralé, případně nezkolaudované budovy/areálu

(Aspekt efektivity)                                         

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti (kap. 2 - Podrobný 
popis projektu)

3.

Žadatel předložil jako přílohu žádosti o podporu právoplatný dokument, že 
může stavbu provést (platné pravomocné stavební povolení nebo souhlas s 
provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní 
smlouvu nahrazující stavební povolení) nebo doložil čestné prohlášení, že není 
vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního 
úřadu. Nebo součástí projektu nejsou stavební práce.

(Aspekt proveditelnosti)

Přílohy Žádosti o podporu



V komunitním centru bude poskytována 1 a více sociálních služeb dle zákona č. 
108/2006 SB. o sociálních službách. 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 sociálníslužby, které nejsou 
zaměřeny výhradně na seniory.

10 bodů

V komunitním centru nebude poskytována žádná sociální služba dle zákona č. 108/2006 
SB., o sociálních službách.

0 bodů

Projekt má dopad do území více obcí MAS. 20 bodů

Projekt má dopad do území jedné obce (ve které bude projekt realizován). 0 bodů

100

50

PodpisJméno a příjmení člena komise

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti (kap. 2 - Podrobný 

popis projektu)

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti (kap. 4 - Analýza 
rozvoje sociálních služeb v místě 

realizace projektu - bude li projektem 
poskytována, kap. 7 - Výstupy 

projektu)

Maximální možný počet bodů

Minimální počet bodů potřebných pro splnění podmínek věcného hodnocení

Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení (Ano / Ne)

Celkový počet přidělených bodů

6.

5.

Projekt poskytuje jednu nebo více sociálních služeb (podle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, v platném znění)

(Aspekt účelnosti a potřebnosti)

Projekt má dopad do území více obcí 
(v projektu je popsáno jaký dopad má projekt do území více obcí MAS). 
Dopadem do území více obcí se rozumí, že výstupy projektu budou moci využívat 
cílové skupiny i z dalších obcí MAS.

(Aspekt efektivnosti a potřebnosti)


