
 
 

Příloha č. 3 - Kritéria pro věcné hodnocení 

Číslo výzvy MAS: 9 

Název výzvy: MAS Hlučínsko z.s. – IROP – Sociální služby 

Maximální počet bodů: 100 
Minimální počet bodů potřebný pro splnění podmínek věcného hodnocení: 50 

Číslo kritéria 1 

Název kritéria V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti 
a způsoby jejich eliminace 

Přiřazení funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodovací kritérium se vztahuje k  hlavním rizikům v realizační fázi a ve fázi 
udržitelnosti. Bude podpořen projekt, u něhož jsou v Žádosti o podporu a ve Studii 
proveditelnosti uvedena hlavní rizika: technická, finanční, právní a provozní. U 
každého rizika musí být jasně uvedeno, zda jde o riziko spadající do realizační fáze, do 
fáze udržitelnosti nebo případně do obou fází. U každého rizika musí být popsány 
konkrétní způsoby jeho eliminace. 

Bodové 
hodnocení 

10 

Žadatel uvedl dostatečně podrobně a reálně hlavní rizika. 
Pro přidělení plného počtu 10 bodů je třeba, aby žadatel uvedl v kapitole 
"Analýza a řízení rizik" Studie proveditelnosti 10 a více relevantních rizik 
vztahujících se na jeho projekt. Současně platí, že u všech uvedených rizik musí 
být stanovena závažnost, pravděpodobnost výskytu a způsob jejich eliminace. 

5 

Žadatel uvedl pouze některá rizika/uvedl rizika pouze v některé fázi 
projektu/neuvedl nebo uvedl pouze částečně způsob eliminace rizik. 
5 bodů bude žadateli přiděleno v případě, že žadatel v kapitole „Analýza a 
řízení rizik“ Studie proveditelnosti uvede 5 až 9 rizik, která jsou relevantní pro 
jeho projekt. Současně platí, že u všech uvedených rizik musí být stanovena 
závažnost, pravděpodobnost výskytu a způsob jejich eliminace. 

0 

Žadatel neuvedl dostatečně podrobně a reálně všechna rizika v realizační fázi 
i ve fázi udržitelnosti a způsob jejich eliminace. 
Žadateli nebude přidělen žádný bod, pokud v kapitole "Analýza a řízení rizik" 
Studie proveditelnosti uvede méně než 5 rizik, která jsou relevantní pro jeho 
projekt. 

Určení hlavního 
zdroje informací Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

 

 

 



 
 

Číslo kritéria 2 

Název kritéria Výše celkových způsobilých výdajů projektu 

Přiřazení funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k výši celkových způsobilých výdajů projektu. 
Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s nižšími celkovými způsobilými 
výdaji. Relevantními celkovými způsobilými výdaji projektu pro hodnocení tohoto 
kritéria jsou výdaje vztahující se k datu podání projektu. 

Bodové 
hodnocení 

5 Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše do 2.000.000,- Kč včetně. 

3 Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše od 2.000.001,- Kč 
do 3.000.000,- Kč. 

1 Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše od 3.000.001,- Kč 
do 5.000.000 Kč. 

0 Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 5.000.001,- Kč a více. 

Určení hlavního 
zdroje informací Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

 

Číslo kritéria 3 

Název kritéria Zapojení partnerů do plánování či realizace projektu 

Přiřazení funkce Hodnotící 

Popis kritéria 
Bodovací kritérium se vztahuje k zapojení partnerů do plánování či realizace projektu. 
Bude podpořen projekt, u kterého je zapojení partnerů do plánování či realizace 
projektu popsáno v žádosti o podporu a zakotveno v Memorandu o spolupráci. 

Bodové 
hodnocení 

15 Do plánování či realizace projektu je zapojen kromě žadatele další partner. 

0 Do plánování či realizace projektu není zapojen kromě žadatele další partner. 

Určení hlavního 
zdroje informací Žádost o podporu, Memorandum o spolupráci 

 



 
 

Číslo kritéria 4 

Název kritéria Dopad projektu na území 

Přiřazení funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k míře dopadu projektu. Principem 
nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s vyšším dopadem na území MAS - 
preferuje se dopad na více obcí a místních částí. Při dokládání dopadu 
projektu na území je nutné přiložit situační plán dopadu projektu. 

Bodové 
hodnocení 

25 Projekt má dopad na stanovenou část území nad 10 obcí 

15 Projekt má dopad na stanovenou část území 6-10 obcí 

10 Projekt má dopad na stanovenou část území 2-5 obcí 

5 Projekt má dopad na 1 obec (včetně místních částí) 

0 Projekt má dopad na území menší než 1 obec (včetně místních částí) 

Určení hlavního 
zdroje informací Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Situační plán 

 

Číslo kritéria 5 

Název kritéria Vznik zázemí nové sociální služby v území realizace projektu 

Přiřazení funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k nabídce nové sociální služby dle zák. 
č. 108/2006 Sb v aktuálním znění. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění 
projektů, jejichž realizací vznikne zázemí nové sociální služby dle zák. č. 
108/2006 Sb. v aktuálním znění, která dosud nebyla provozována na území, 
na němž je projekt realizován. 

Bodové 
hodnocení 

10 
Realizací projektu vznikne zázemí pro novou sociální službu na území 
realizace projektu. 

0 
Realizací projektu nevznikne zázemí pro novou sociální službu na území 
realizace projektu. 

Určení hlavního 
zdroje informací Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 



 
 

Číslo kritéria 6 

Název kritéria Dopad na počet cílových skupin 

Přiřazení funkce Hodnotící 

Popis kritéria 
Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k dopadu na cílové skupiny 
realizované sociální služby. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění 
projektů s dopadem na více cílových skupin. 

Bodové 
hodnocení 

15 Realizace projektu má dopad na 3 cílové skupiny. 

7 Realizace projektu má dopad na 2 cílové skupiny. 

0 Realizace projektu má dopad na 1 cílovou skupinu. 

Určení hlavního 
zdroje informací Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

 

 

Číslo kritéria 7 

Název kritéria Využití stávajícího objektu 

Přiřazení funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k využití a rekonstrukci stávajícího 
objektu. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, které využijí při 
realizaci projektu stávající objekt, tzn., že z důvodu vybudování zázemí sociální 
služby bude rekonstruován stávající objekt. 

Bodové 
hodnocení 

10 Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu určeného pro 
sociální služby. 

0 Předmětem projektu je výstavba nového objektu určeného pro sociální 
služby, nebo součástí projektu nejsou žádné stavební práce. 

Určení hlavního 
zdroje informací Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 



 
 

Číslo kritéria 8 

Název kritéria Zkušenost s poskytováním sociálních služeb 

Přiřazení funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje ke zkušenostem žadatele nebo 
dodavatele s poskytováním sociálních služeb. Principem nastavení kritéria 
je zvýhodnění projektů, kdy má žadatel nebo dodavatel služby prokazatelnou 
zkušenost s poskytováním sociálních služeb. Nemusí přitom nezbytně jít o 
službu realizovanou v rámci projektu. Zkušenost musí být doložena 
rozhodnutím o registraci sociální služby. Do počtu měsíců se započítává každý 
měsíc, ve kterém byla služba registrována, bez ohledu na počet dní.  

Bodové 
hodnocení 

10 Žadatel doložil historii poskytování sociálních služeb více než 60 měsíců. 

5 Žadatel doložil historii poskytování sociálních služeb od 25 do 60 měsíců. 

2 Žadatel doložil historii poskytování sociálních služeb od 13 do 24 měsíců. 

0 Žadatel nedoložil historii poskytování sociálních služeb nebo doložil 
historii poskytování sociálních služeb do 12 měsíců. 

Určení hlavního 
zdroje informací Rozhodnutí o registraci sociální služby 

 

 


