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Př. Č. 2 – Kritéria věcného hodnocení 

Název kritéria Hodnocení (bodovací škála)  

Efektivnost vynaložených finančních prostředků na projekt 

 
Sociální služby: 
20 bodů – celkové způsobilé výdaje projektu nepřesáhnou 500 000,00 Kč na jedno 
zázemí pro poskytování sociálních služeb. 
0 bodů -  celkové způsobilé výdaje  projektu přesahují 500 000,00 Kč na jedno 
zázemí pro poskytování sociálních služeb 
 
Komunitní centra: 
20 bodů –  celkové způsobilé výdaje  nepřevyšují 3 000 000,00 Kč na jedno 
komunitní centrum 
0 bodů –  celkové způsobilé výdaje přesahují 3 000 000,00 Kč na jedno komunitní 
centrum 
 

Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný.  
10 bodů - Harmonogram realizace je reálný a proveditelný.  
0 bodů – Harmonogram realizace projektu není reálný a proveditelný.  

V projektu je popsán pozitivní dopad plánovaných aktivit na 
začleňování cílové skupiny do společnosti 
 

10 bodů - V projektu je popsán pozitivní dopad plánovaných aktivit na začleňování 
cílové skupiny  
do společnosti.  
0 bodů - V projektu není popsán pozitivní dopad plánovaných aktivit na 
začleňování cílové skupiny do společnosti.  
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Projekt má dopad na více než jednu obec v regionu Jablunkovska  
(hodnocení se provádí na základě informací, které žadatel uvedl do 
kapitoly č.3 studie proveditelnosti) 

5 bodů – Projekt s dopadem na více než jednu obec.  
0 bodů – Projekt má dopad pouze na jednu obec.  

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

5 bodů - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti 
a jsou uvedeny způsoby jejich eliminace.  
3 body - V projektu jsou hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti, ale 
nejsou uvedeny způsoby jejich eliminace.  
0 bodů - V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi  
udržitelnosti  a nejsou uvedeny způsoby jejich eliminace. 

Aktivita Rozvoj sociálních služeb 

Projekt vytváří zázemí pro vícero sociálních služeb definovaných 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 
předpisů (výčet je uveden ve výzvě č.1) 

10 bodů – projekt vytváří zázemí pro tři a více sociálních služeb 

5 bodů – projekt vytváří zázemí pro dvě sociální služby 

0 bodů – projekt vytváří zázemí pro jednu sociální službu 

Aktivita Rozvoj komunitních center 

Komunitní centrum poskytuje zázemí pro vícero aktivit (sociální, 

vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce) 

10 bodů – projekt poskytuje zázemí pro tři a více typů aktivit 

5 bodů – projekt poskytuje zázemí pro dva typy aktivit 

0 bodů – projekt  poskytuje zázemí pouze pro jeden typ aktivit 


