
  

 
 

Příloha I. Kritéria - Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 

1) Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti  

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti Napravitelnost Referenční dokument 

F
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í 
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ži
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st
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Žádost o podporu je 
podána v předepsané 
formě 

ANO – žádost o podporu je 
podána v předepsané formě 
a obsahově splňuje všechny 
náležitosti  

Napravitelné Žádost o podporu 

NE  

Žádost o podporu je 
podepsána 
oprávněným 
zástupcem žadatele 

ANO – žádost o podporu je 
podepsána oprávněným 
zástupcem žadatele Napravitelné Žádost o podporu 

NE  

Jsou doloženy všechny 
povinné přílohy a 
obsahově splňují 
náležitosti, požadované 
v dokumentaci k výzvě 
MAS 

ANO – jsou doloženy 
všechny povinné přílohy a 
obsahově splňují náležitosti, 
požadované v dokumentaci 
k výzvě  

Napravitelné 

Žádost o podporu 

Specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce 

NE  
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Projekt je svým 
zaměřením v souladu s 
cíli a podporovanými 
aktivitami výzvy MAS  

ANO - projekt je svým 
zaměřením v souladu s cíli a 
podporovanými aktivitami 
výzvy MAS 

Napravitelné 

Text výzvy MAS 

Specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti NE  

Žadatel splňuje definici 
oprávněného příjemce 
pro příslušný specifický 
cíl a výzvu  

ANO –  žadatel splňuje 
definici oprávněného 
příjemce pro příslušný 
specifický cíl a výzvu 

Nenapravitelné 

Žádost o podporu 

Specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce 

NE  

Projekt respektuje 
minimální a maximální 
hranici celkových 
způsobilých výdajů, 
pokud jsou stanoveny  

ANO – projekt respektuje 
minimální a maximální 
hranici celkových 
způsobilých výdajů,  

Napravitelné 

Text výzvy MAS 

Žádost o podporu 

NE  

Projekt respektuje 
limity způsobilých 
výdajů, pokud jsou 
stanoveny  

ANO – projekt respektuje 
limity způsobilých výdajů,  Napravitelné 

Text výzvy MAS 

Žádost o podporu 

NE  

Potřebnost realizace 
projektu je 
odůvodněná 

ANO - potřebnost realizace 
projektu je odůvodněná Napravitelné 

Studie proveditelnosti 

NE   

S
p

e
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fi
ck

á
 p

ř Projekt je v souladu se 
specifickými cíli a 
opatřeními uvedenými 
ve strategii CLLD 

ANO – Projekt je v souladu 
se specifickými cíli a 
opatřeními uvedenými ve 
strategii CLLD   

Napravitelné 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 
Strategie SCLLD (kap. 
III. 1.4 – Strategické 
cíle, Specifické cíle…)  NE  



  

 
 

2) Kritéria věcného hodnocení (max. 80 b. - min. 40 b.) 

Kritéria věcného 

hodnocení  
Hodnocení (bodovací škála) 

Referenční 

dokument 

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

20 bodů - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v 
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich 
eliminace. 

Studie 
proveditelnosti 
Žádost o podporu 
 10 body - V projektu jsou částečně uvedena hlavní 

rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby 
jejich eliminace. 

0 bodů - V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v 
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich 
eliminace.                                                                      

Harmonogram 
realizace projektu je 
reálný a  
proveditelný. 

15 bodů - Harmonogram realizace projektu je reálný a 
proveditelný 

Studie 
proveditelnosti 
Žádost o podporu 
 

0 bodů - Harmonogram realizace projektu není reálný a 
proveditelný.                                                            

Využití stávajícího 
objektu 
 

10 bodů – Předmětem projektu je rekonstrukce 
stávajícího objektu, který v době podání projektu slouží 
pro poskytování sociálních služeb. 

Studie 
proveditelnosti 
Žádost o podporu 
Projektová 
dokumentace 

0 bodů - Předmětem projektu není rekonstrukce 
stávajícího objektu určeného pro sociální služby  

Dopad projektu v 
území  
 

15 bodů – Žadatel projektu poskytuje sociální služby na 
katastru minimálně 4 územních jednotek (obec, místní 
část) 

Žádost o podporu 
Studie 
proveditelnosti 

10 bodů - Žadatel projektu poskytuje sociální služby na 
katastru 3 územních jednotek (obec, místní část) 
5 bodů - Žadatel projektu poskytuje sociální služby na 
katastru 2 územních jednotek (obec, místní část) 

 
0 bodů - Žadatel projektu poskytuje sociální služby na 
katastru 1 územní jednotky (obec, místní část) 

 

Vznik zázemí nové 
sociální služby v 
území realizace 
projektu 

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

Studie 
proveditelnosti 
Žádost o podporu 
 

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

Finanční náročnost 

projektu. 

10 bodů - Celkové způsobilé výdaje činí max. 1 mil. Kč                                                                              Žádost o podporu 
Studie 

proveditelnosti 
5 bodů - Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 1 000 
001 - 1 500 000 Kč                                                                     

0 bodů Celkové způsobilé výdaje jsou nad 1,5 mil. Kč 

 


