
  

 

Příloha č. 1: 
Výzvy MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. 
„MAS Havlíčkův kraj - IROP – Podpora sociálních služeb“ 
 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

Hodnotící kritéria jsou definována v souladu s principy pro určení preferenčních kritérií, která jsou 

uvedena u jednotlivých programových rámců ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 

(SCLLD) MAS Havlíčkův kraj na období 2014 – 2020. 

Programový rámec IROP – opatření 3. Podpora sociálních služeb odpovídá tematickému zaměření 

specifickému cíli (SC) 4.1 IROP. 

 

Kritéria hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 

Kritéria formálních náležitostí – jsou vždy napravitelná 

Název kritéria Hodnocení 

Žádost o podporu je podána v předepsané formě                                                                               
Referenční dokumenty: Žádost o podporu 

ano/ne/nerelevantní/nehodnoceno 
napravitelné 

Ano – žádost o podporu je podána v předepsané formě 
Ne – žádost o podporu není podána v předepsané formě 

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.   
Referenční dokumenty: Žádost o podporu, příloha žádosti – pověření 
oprávněné osoby. 

ano/ne/nerelevantní/nehodnoceno 
napravitelné 

Ano – žádost o podporu v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem 
žadatele 

Ne - žádost o podporu v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným 
zástupcem žadatele 

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, 
požadované v dokumentaci k výzvě MAS. Referenční dokumenty: Žádost o 
podporu, přílohy žádosti o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce pro výzvu ŘO IROP č. 62, text výzvy MAS Havlíčkův kraj. 

ano/ne/nerelevantní/nehodnoceno 
napravitelné 

Ano – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, které jsou požadovány 
v dokumentaci k výzvě MAS. 

Ne – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově nesplňují náležitosti, které jsou požadovány 
v dokumentaci k výzvě MAS. 

 

 

 

 



Kritéria hodnocení přijatelnosti obecná – u každého kritéria je uvedeno, jestli se jedná 

o napravitelné nebo o nenapravitelné 

Název kritéria Hodnocení 
Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl 
a výzvu MAS.Referenční dokumenty: Žádost o podporu, text výzvy MAS 
Havlíčkův kraj 

ano/ne/nerelevantní/nehodnoceno 
nenapravitelné  

Ano – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce 
Ne – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce 

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami 
výzvy MAS. Referenční dokumenty: Text výzvy MAS, Specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce pro výzvu ŘO IROP  č. 62, Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti 

ano/ne/nerelevantní/nehodnoceno 
napravitelné 

Ano – projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS 
Ne - projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS 

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.    Referenční dokumenty: 
Text výzvy MAS, Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

ano/ne/nerelevantní/nehodnoceno 
napravitelné 

Ano – projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS 
Ne - projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS 

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých 
výdajů.Referenční dokumenty: Žádost o podporu, rozpočet projektu, text 
výzvy MAS Havlíčkův kraj, studie proveditelnosti 

ano/ne/nerelevantní/nehodnoceno 
napravitelné 

Ano – projekt je v rozmezí celkových min. a max. způsobilých výdajů 
Ne - projekt není v rozmezí celkových min. a max. způsobilých výdajů 

Projekt je v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 
(SCLLD) MAS. 
Referenční dokumenty: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Havlíčkův kraj – 
Programový rámec IROP (kapitola 3.5.1), Priority, specifické cíle a opatření 
(kapitola 3.2). 

ano/ne/nerelevantní/nehodnoceno 
napravitelné 

Ano – projekt je v souladu se SCLLD MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. 
Ne – projekt není v souladu se SCLLD MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. 

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. 
Referenční dokumenty: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu ŘO IROP č. 62. 
 

ano/ne/nerelevantní/nehodnoceno 
napravitelné 

 

  

Ano – projekt respektuje limity způsobilých výdajů 
Ne – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů 

 

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP 
(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a 
žen) 
Referenční dokumenty: Žádost o podporu, studie proveditelnosti 

 

ano/ne/nerelevantní/nehodnoceno 
napravitelné 

 

Ano – projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a 
zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen) 

Ne - projekt má negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz 
diskriminace, rovnost mužů a žen) 

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. 
Referenční dokumenty: Studie proveditelnosti, Žádost o podporu 

 

ano/ne/nerelevantní/nehodnoceno 
napravitelné 

 

Ano – potřebnost realizace projektu je odůvodněná 
Ne – potřebnost realizace projektu není odůvodněná 

 



Kritéria věcného hodnocení 

1) Rozvoj sociálních služeb (max. 100 b. – min. 50 b.) 

  Název kritéria Hodnocení 
Referenční 
dokument 

1 Finanční náročnost projektu 

25 bodů – Celkové způsobilé výdaje činí max. 
2.000.000,00 Kč (včetně). 

Žádost o podporu, 
Studie 

proveditelnosti 
0 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 
2.000.000,01 Kč (včetně). 

2 Dopad na území MAS Havlíčkův kraj 

25 bodů - Výstupy projektu bude využívat 2 a více 
obcí z území MAS Havlíčkův kraj. Studie 

proveditelnosti  
(v části podrobný 
popis projektu)   0 bodů -  Výstupy projektu bude využívat jedna 

obec z území MAS Havlíčkův kraj. 

3 
Projekt je zaměřen na poskytování 

více sociálních služeb 

25 bodů – Projekt je zaměřen na poskytování 2 a 
více sociálních služeb. 

Studie 
proveditelnosti  

0 bodů – Projekt je zaměřen na poskytování jedné 
sociální služby. 
  

4 

Kapacita služeb a sociální práce v 
podpořeném zařízení  

(Hodnotu indikátoru se posuzuje v 
čase podání žádosti o podporu) 

25 bodů - Kapacita služeb a sociální práce (indikátor 
č. 67510) dosahuje 5 a více osob 

Žádost o dotaci 
10 bodů - Kapacita služeb a sociální práce (indikátor 
č. 67510) dosahuje 3 až 4 osob 

0 bodů -  Kapacita služeb a sociální práce (indikátor 
č. 67510) dosahuje 1 až 2 osob  

 

2) Rozvoj komunitních center (max. 100 b. – min. 50 b.) 

  Název kritéria Hodnocení 
Referenční 
dokument 

1 Finanční náročnost projektu 

25 bodů – Celkové způsobilé výdaje činí max. 
2.500.000,00 Kč (včetně). Žádost o 

podporu, Studie 
proveditelnosti 0 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 

2.500.000,01 Kč (včetně) 

2 Dopad na území MAS Havlíčkův kraj 

25 bodů - Výstupy projektu bude využívat 2 a více 
obcí z území MAS Havlíčkův kraj. 

Studie 
proveditelnosti  

0 bodů -  Výstupy projektu bude využívat jedna 
obec z území MAS Havlíčkův kraj. 

3 
Komunitní centrum poskytuje 

zázemí pro vícero aktivit (sociální, 
25 bodů - Projekt poskytuje zázemí pro 3 a více 
typů aktivit. 

Studie 
proveditelnosti  



vzdělávací, volnočasové aktivity, 
kulturní a zájmové akce) 

0 bodů - Projekt poskytuje zázemí pro 2 - 0 typy 
aktivit. 

4 

Kapacita služeb a sociální práce v 
podpořeném zařízen 

(Hodnotu indikátoru se posuzuje v 

čase podání žádosti o podporu) 

25 bodů - Kapacita služeb a sociální práce 
(indikátor č. 67510) dosahuje 5 a více osob 

Žádost o dotaci 
10 bodů - Kapacita služeb a sociální práce 
(indikátor č. 67510) dosahuje 3 až 4 osob 

0 bodů -  Kapacita služeb a sociální práce (indikátor 
č. 67510) dosahuje 1 až 2 osob  

 

3) Sociální bydlení (max. 100 b. – min. 50 b.) 

  Název kritéria Hodnocení Referenční dokument 

1 
Finanční náročnost 

projektu 

25 bodů – Celkové způsobilé výdaje činí max. 
5.000.000,00 Kč (včetně). Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti 0 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 
5.000.000,01 Kč (včetně). 

2 
Počet podpořených bytů 

pro sociální bydlení 

25 bodů – Předmětem projektu je vznik 2 a více bytů 
pro sociální bydlení 

Žádost o podporu, 
Studie 

proveditelnosti 
Projektová 

dokumentace 
0 bodů – Předmětem projektu je vznik 1 bytu pro 
sociální bydlení 

3 

Dostupnost objektů 
občanské vybavenosti  

 

25 bodů – Ve vzdálenosti do 0,5 km od sociálního 
bydlení se nachází 2 a více objektů občanské 
vybavenosti. Žádost o podporu, 

Studie 
proveditelnosti  

Situační plán 

10 bodů – Ve vzdálenosti do 0,5 km od sociálního 
bydlení se nachází 1 objekt občanské vybavenosti. 

0 bodů – Ve vzdálenosti do 0,5 km od sociálního bydlení 
se nenachází žádný objekt občanské vybavenosti. 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k dostupnosti občanské vybavenosti z vybudovaných sociálních bytů. Principem 
nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, u nichž bude z vybudovaných sociálních bytů zajištěna dostupnost občanské 
vybavenosti – školská zařízení (mateřská škola, základní škola), zdravotní a sociální péče (praktický lékař, sociální služba), 
prodejna potravin, zastávka veřejné hromadné dopravy, pošta v okruhu 0,5 km. Hodnotí se míra dostupnosti, tzn. Počet 
objektů občanské vybavenosti ve stanovené vzdálenosti. Při dokládání dostupnosti je nutné přiložit situační plán 

s vyznačením vzdáleností objektů občanské vybavenosti od vybudovaných sociálních bytů. 

4 

Žadatel má již připravena 
nediskriminační kritéria 
pro výběr případných 
žadatelů o pronájem 

sociálního bytu 
vycházejících ze znění 
Specifických pravidel 

výzvy č. 62 IROP. 

25 bodů – Žadatel má kritéria připravena a jsou popsána 
ve Studii proveditelnosti. 

Studie proveditelnosti 
 

0 bodů -  Žadatel kritéria nepopsal. 

 


