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Př. č. 2 – Kritéria věcného hodnocení 

Max. počet bodů: 90 bodů 

Min. počet bodů:  45 bodů 

 

Název kritéria Hodnocení (bodovací škála)  

 
Zdroj informací/Referenční 

dokument 

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

10 bodů - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v 
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a jsou uvedeny 
způsoby jejich eliminace.  
5 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. 

 Žádost o podporu 

 Studie proveditelnosti, kap. 10 – 
Rizika v projektu 

 

Výstupy projektu prokazatelně ovlivní území více než jedné obce MAS 

Jablunkovsko 

30 bodů – výstupy projektu ovlivňují území více než 
jedné obce MAS Jablunkovsko 
0 bodů – výstupy projektu mají vliv na území jedné 
obce MAS Jablunkovsko 

 Žádost o podporu 

 Studie proveditelnosti, kap. 2 – 
Podrobný popis projektu 

 

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. 

 Žádost o podporu 

 Studie proveditelnosti, kap. 2  
– Podrobný popis projektu 
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Žadatel doložil souhlas obce s realizací projektu 

10 bodů – žadatel doložil výpis z usnesení 
zastupitelstva obce, na jejímž území bude projekt 
realizován 
0 bodů -  žadatel nedoložil výpis z usnesení 
zastupitelstva obce, na jejímž území bude projekt 
realizován 
 

 Příloha č. 14 žádosti o podporu 

 

Projekt přispívá ke zlepšení bezbariérovosti – (žadatel popíše, jak jeho 

projekt přispívá ke zvýšení bezbariérovosti – např. projekt obsahuje prvky 

bezbariérovosti, projekt je realizován v budovách, které mají zajištěnou 

bezbariérovost) 

10 bodů – projekt přispívá ke zvýšení bezbariérovosti 

0 bodů – projekt nepřispívá ke zvýšení 

bezbariérovosti 

 Studie proveditelnosti, kap. 2 – 
Podrobný popis projektu 

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.19) 

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 

 Žádost o podporu 

 Studie proveditelnosti, kap. 12 – 
Závěrečné hodnocení 
udržitelnosti projektu 

 

Projektem dojde k rozšíření cílové skupiny klientů sociálních služeb 

10 bodů – projektem dojde k rozšíření cílové skupiny 

v rámci poskytované sociální služby (např. osoby 

v kombinaci) 

0 bodů – projektem nedojde k rozšíření cílové skupiny 

v rámci poskytované sociální služby 

 Žádost o podporu 

 Studie proveditelnosti, kap. 2 – 
Podrobný popis projektu 
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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 

 Žádost o podporu 

 Studie proveditelnosti, kap. 12 
(10) – Závěrečné hodnocení 
udržitelnosti projektu 

 
 

Projektem dojde k zapojení více cílových skupin 

10 bodů – projektem dojde k zapojení dvou a více 

cílových skupin 

0 bodů – projektem bude  zapojena pouze jedna 

cílová skupina  

 Žádost o podporu 

 Studie proveditelnosti, kap. 2 – 
Podrobný popis projektu 

 


