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7. VÝZVA MAS SPOLEČNOST PRO ROZVOJ HUMPOLECKA–IROP–KOMUNITNÍ CENTRA 

vazba na výzvu ŘO IROP č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“ 

Příloha č. 2: Preferenční kritéria – Kritéria pro věcné hodnocení 

Kritéria pro věcné hodnocení projektů podaných v rámci výzev IROP vyhlašovaných MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka 2014–2020 

Č. Název kritéria Bodovací škála Body Referenční dokument 

1 V rámci projektu bude poskytována soc. 
služba podle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. 
službách – počet služeb  

Po realizaci projektu budou poskytovány 4 a více soc. služby 
dle zákona č. 108/2006 Sb. 

20 Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti  

Po realizaci projektu budou poskytovány 3 soc. služby dle 
zákona č. 108/2006 Sb. 

15 

Po realizaci projektu budou poskytovány 2 soc. služby dle 
zákona č. 108/2006 Sb. 

10 

Po realizaci projektu bude poskytována 1 soc. služba dle 
zákona č. 108/2006 Sb. 

5 

Po realizaci projektu nebude poskytována soc. služba dle 
zákona č. 108/2006 Sb.  

0 

2 Zaměření projektu na cílové 
skupiny 

Projekt je zaměřený na 3 a více cílových skupin 10 Žádost o podporu záložka 
Cílová skupina, 
Studie proveditelnosti  

Projekt je zaměřený na dvě cílové skupiny 7 

Projekt je zaměřený na jednu cílovou skupinu 5 

3 Zapojení veřejnosti / cílové skupiny / 
poskytovatele služeb do přípravy projektu  

Součástí projektu je alespoň 1 z možností:  
Žadatel při rozhodování o realizaci projektu postupoval v 
souladu s principy komunitního plánování: 
1. anketa, projednání projektu s veřejností/cílovou 
skupinou/poskytovatelem služeb, 
2. účast veřejnosti/cílové skupiny/poskytovatele služeb při 
projednání projektu – doloženo zápisem  

10 Žádost o podporu – 
dokumenty  – zápis 
z projednání.  
 

Veřejnost/cílová skupina/poskytovatel služeb nebyla do 
přípravy projektu zapojena 

0 

4 Projektem vznikne víceúčelové 
zařízení/infrastruktura zaměřená na více 
aktivit (sociální, vzdělávací, volnočasové 
aktivity či kulturní aktivity) 

Projektem vznikne víceúčelové zařízení/infrastruktura 
zaměřené na dvě či více aktivit 

10 Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Vzniklé zařízení bude zaměřeno na pouze jednu aktivitu.  
5 



 

2 

5 Využití stávající budovy nebo stavby Projekt plánuje využití stávajícího objektu 10 Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti Projekt je zaměřen na výstavbu nové budovy 0 

 

Počet bodů pro splnění věcného hodnocení: 

Maximální počet bodů: 60 

Minimální počet bodů: 30 


