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Př. Č. 2 – Kritéria věcného hodnocení 

Název kritéria Hodnocení (bodovací škála)  
Zdroj informací/Referenční 

dokument 

Efektivnost vynaložených finančních 
prostředků na projekt 

 
20 bodů – celkové způsobilé výdaje projektu nepřesáhnou 500 000,00 Kč 
na jednu bytovou jednotku. 
0 bodů – celkové způsobilé výdaje projektu přesahují 500 000,00 Kč na 
jednu bytovou jednotku. 
 
 

 Rozpočet projektu 
v žádosti o podporu 

 Rozpočet projektu 
uvedený ve studii 
proveditelnosti, kap. 7 

 Studie proveditelnosti, kap. 
8 

Harmonogram realizace projektu je reálný a 
proveditelný.  

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

 Žádost o podporu 

 Studie proveditelnosti, kap. 
2 

Projekt zohledňuje specifické potřeby cílových 
skupin.  

10 bodů – Projekt zohledňuje potřeby cílových skupin. 
0 bodů – Projekt nezohledňuje potřeby cílových skupin.  

 Žádost o podporu 

 Studie proveditelnosti, kap. 
2, 3 

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

15 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.  

 Žádost o podporu 

 Studie proveditelnosti, kap. 
2, 3 

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. 

 Studie proveditelnosti, kap. 
9 
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Maximální počet bodů:      70 

Minimální počet bodů nutných ke schválení projektu:  35 

 

 

 

 

Projekt se netýká pouze jediné hlavní 

podporované aktivity - pořízení základního 

vybavení bytové jednotky 

Výčet podporovaných aktivit – viz Specifická 

pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro 

výzvu č. 85 – Sociální infrastruktura – 

integrované projekty CLLD 

5 bodů - projekt řeší minimálně jednu hlavní podporovanou aktivitu (kromě 

pořízení základního vybavení bytové jednotky)  

0 bodů – projekt se týká pouze jediné hlavní podporované aktivity - 

pořízení základního vybavení bytové jednotky 

 Žádost o podporu 

 Studie proveditelnosti, kap. 
2 a 11 

 Případně projektová 
dokumentace jakožto 
příloha žádosti o podporu 

 

Žadatel je zároveň poskytovatelem podpory 

ve formě sociální práce, kromě poskytování 

sociální služby „Sociální bydlení“ 

(Sociální prací je myšleno poskytování sociální 
služby podle zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů, nebo další sociální 
práci, jejímž gestorem je kvalifikovaný sociální 
pracovník) 
 
 
 

5 bodů – žadatel je zároveň poskytovatelem  podpory ve formě sociální 

práce pro cílové skupiny v sociálních bytech  

0 bodů –  žadatel není poskytovatelem  podpory ve formě sociální práce 

pro cílové skupiny v sociálních bytech 

 Žádost o podporu 

 Studie proveditelnosti, kap. 
2 

 Přílohy k žádosti o 
podporu 

Okomentoval(a): [PA1]: Dopište min a max počet bodů za 
celkové hodnocení.  


