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VĚCNÉ HODNOCENÍ 

4. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Kritérium věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokumenty 

Finanční náročnost projektu 

20 bodů – celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena 
dotace, jsou ve výši do 500 000,99 Kč 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti, Rozpočet 

projektu 

10 bodů – celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena 
dotace, jsou ve výši od 500 001 Kč do 800 000,99 Kč 

5 bodů – celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena 
dotace, jsou větší než 800 001 Kč 

Počet obyvatel obce/města, ve kterém se 
daný projekt realizuje 

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

Dle aktuálních statistických údajů 
uvedených na webových 

stránkách Českého statistického 
úřadu „Počet obyvatel v obcích – 

k 1. 1. 2019“ 

15 bodů – obec, na jehož území je projekt realizován, má 500–
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 
1 500 obyvatel 

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 

10 bodů - žadatel předložil jako přílohu žádosti o podporu 
právoplatný dokument, že může stavbu provést nebo doložil 
čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu 
řízení (ohlášení). Nebo součástí projektu nejsou stavební práce.  

Přílohy Žádosti o podporu 
0 bodů - žadatel nepředložil jako přílohu žádosti o podporu 
právoplatný dokument, že může stavbu provést nebo nedoložil 
čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu 
řízení (ohlášení). 



MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 
 

 

vyžadováno stavební povolení, ohlášení 
stavby ani jiné opatření stavebního úřadu. 
Nebo součástí projektu nejsou stavební 
práce. 
 

 

Kapacita služeb a sociální práce 
podpořené sociální služby 

20 bodů – Stávající kapacita služeb a sociální práce dosahuje 15 
a více osob 

Studie proveditelnosti, 
Pověřovací akt 

10 bodů – Stávající kapacita služeb a sociální práce dosahuje 6 
– 14 osob 

5 bodů – Stávající kapacita služeb a sociální práce dosahuje 
max. 5 osob. 

Dopad projektu na území MAS 

10 bodů – Výstupy projektu budou mít dopad na území tří a 
více obcí 

Studie proveditelnosti 
5 bodů – Výstupy projektu budou mít dopad na území dvou 
obcí 

0 bodů – Výstupy projektu budou mít dopad na území jedné 
obce 

 

Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně 40 bodů z celkového maximálního počtu 80 bodů. 

 

 

 

 

 

 

 


