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žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, kap. 10 – 

Rizika v projektu

žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, kap. 2 – 

Podrobný popis projektu

Účelnost, 

udržitelnost

Kontrolní list věcného hodnocení

Aspekt kvality
Referenční 

dokumenty

č. 62 - Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD

Výzva č. 19 - MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastruktury

Obec Bukovec (zastoupena Monikou Czepczorovou), Obec Návsí (zastoupena PaedDr. Lenkou Husarovou), Obec Písek (zastoupena Věrou Szkanderovou), Charita Jablunkov (zastoupena Mgr. Lucií Szotkowskou), 

Hrčávka o.s. (zastoupeno Markem Sikorou), MS PZKO v Jablunkově (zastoupeno Ing. Janem Ryłkem), Bc. Petr Pavlíček - fyzická osoba podnikající, AGRO Hrčava s. r. o. (zastoupena Ing. Petrem Staněm), Anna 

Rychtárková (zastoupena Jaroslavem Rychtárkem)

Komise Vyhodnocení kritéria
body 

celkem
Název kritéria Bodovací škála body Odůvodnění

10 bodů - Žadatel ve Studii proveditelnosti kap. 10 uvedl hlavní 

rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a jsou uvedeny způsoby 

jejich eliminace.                                                                                                                                      

5 bodů - Žadatel ve Studii proveditelnosti, kap. 10, uvedl hlavní 

rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti, ale nejsou uvedeny 

způsoby jejich eliminace.                                                                                                                           

0 bodů - Žadatel ve Studii proveditelnosti, kap. 10, neuvedl hlavní 

rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a nejsou uvedeny 

způsoby jejich eliminace. 

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

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 bodů - 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. 

30 bodů - Žadatel v žádosti o podporu a kap. 2 Studii 

proveditelnosti popsal, že výstupy projektu ovlivňují území více než 

jedné obce MAS Jablunkovsko.                                                                                                                              

0 bodů - Žadatel v žádosti o podporu a kap. 2 Studie 

proveditelnosti popsal, že výstupy projektu mají vliv na území jedné 

obce MAS Jablunkovsko.

Potřebnost
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V projektu je popsán 

pozitivní dopad plánovaných 

aktivit na začleňování cílové 

skupiny do společnosti

Potřebnost

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.

10 bodů - Žadatel v žádosti o podporu nebo v kap. 2 studie 

proveditelnosti popsal, že projekt bude mít pozitivní dopad 

plánovaných aktivit na začleňování cílové skupiny

do společnosti.

0 bodů - Žadatel v žádosti o podporu nebo kap. 2 studie 

proveditelnosti nepopsal dopad plánovaných aktivit na začleňování 

cílové skupiny do společnosti.

příloha č. 14 žádosti o 

podporu

studie proveditelnosti, 

kap. 2 – Podrobný popis 

projektu

žádost o podporu, studie 

proveditelnosti, kap. 12 – 

Závěrečné hodnocení 

udržitelnosti projektu

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

10 bodů - Žadatel ve Studii proveditelnosti kap. 12 uvedl, že 

projekt vytváří zázemí pro tři a více sociálních služeb.                                                                                                      

5 body - Žadatel ve Studii proveditelnosti, kap. 12, uvedl že projekt 

vytváří zázemí pro dvě sociální služby.                                                                                                                                                                                                                

0 bodů - Žadatel ve Studii proveditelnosti, kap. 12, uvedl, že 

projekt vytváří zázemí pouze pro jednu sociální službu.

žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, kap. 2 – 

Podrobný popis projektu

Účelnost

Efektivnost

Projekt přispívá ke zlepšení 

bezbariérovosti - (žadatel 

popíše, jak jeho projekt 

přispívá ke zvýšení 

bezbariérovosti - např. 

projekt obsahuje prvky 

bezbariérovosti, projekt je 

realizován v budových, které 

mají zajištěnou 

bezbariérovost)

10 bodů - projekt přispívá ke zvýšení 

bezbariérovosti

0 bodů - projekt nepřispívá ke zvýšení 

bezbariérovosti

10 bodů - Žadatel popsal jak projekt přispívá ke zvýšení 

bezbariérovosti                                                                                                                  

0 bodů - Žadatel nepopsal, že projekt přispívá ke zvýšení 

bezbariérovosti

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.

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. 

Potřebnost, 

Proveditelnost

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)
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Projektem dojde k rozšíření 

cílové skupiny klientů 

sociálních služeb

Účelnost

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 

10 bodů - žadatel popsal, že projektem dojde k rozšíření cílové 

skupiny v rámci poskytované sociální služby (např. osoby v 

kombinaci)                                                                0 bodů - 

žadatel nepopsal, že projektem dojde k rozšíření cílové skupiny v 

rámci poskytované sociální služby (např. osoby v kombinaci)                                              

Aktivita Rozvoj 

komunitních center              

Komunitní centrum poskytuje 

zázemí pro vícero aktivit 

(sociální, vzdělávací, 

volnočasové aktivity, kulturní 

a zájmové akce)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10 bodů - Žadatel ve Studii proveditelnosti kap. 12 (10) uvedl, že 

projekt poskytuje zázemí pro tři a více typů aktivit.                                                                                                 

5 body - Žadatel ve Studii proveditelnosti, kap. 12 (10), uvedl že 

projekt poskytuje zázemí pro dva typy aktivit.                                                                                                                                                                                                       

0 bodů - Žadatel ve Studii proveditelnosti, kap. 12 (10), uvedl, že 

projekt poskytuje zázemí pouze pro jeden typ aktivit.

Efektivnost

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 – 

Závěrečné hodnocení 

udržitelnosti projektu

žádost o podporu, studie 

proveditelnosti, kap. 2 – 

Podrobný popis projektu

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

10 bodů - Žadatel ve Studii proveditelnosti kap. 12 uvedl, že 

projekt vytváří zázemí pro tři a více sociálních služeb.                                                                                                      

5 body - Žadatel ve Studii proveditelnosti, kap. 12, uvedl že projekt 

vytváří zázemí pro dvě sociální služby.                                                                                                                                                                                                                

0 bodů - Žadatel ve Studii proveditelnosti, kap. 12, uvedl, že 

projekt vytváří zázemí pouze pro jednu sociální službu.

Efektivnost

žádost o podporu, studie 

proveditelnosti, kap. 12 

(10) – Závěrečné 

hodnocení udržitelnosti 

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)
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Celkový počet získaných bodů:

Maximální počet bodů: 90

Minimální počet bodů: 45

Žádost splnila/ nesplnila podmínky věcného hodnocení

Datum:

Podpisy členů hodnotící komise:

………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..

                  Monika Czepczorová                       Mgr. Lucie Trombíková                   Jaroslav Rychtárek

………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..

             PaedDr. Lenka Husarová                           Ing. Jan Ryłko               Mgr. Lucie Szotkowská

………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..

                 Věra Szkanderová                           Bc. Petr Pavlíček                        Ing. Petr Staňo

Projektem dojde k zapojení 

více cílových skupin
Efektivnost

10 bodů - projektem dojde k zapojení dvou a více 

cílových skupin                                      0 bodů - 

projektem bude zapojena pouze jedna cílová 

skupina

10 bodů - Žadatel v žádosti o podporu, studii proveditelnosti 

popsal, že projektem dojde k zapojení dvou a více cílových skupin.                                                                                    

0 bodů - Žadatel v žádosti o podporu, studii proveditelnosti popsal, 

že projektem bude zapojena pouze jedna cílová skupina.                                             

žádost o podporu, studie 

proveditelnosti, kap. 2 – 

Podrobný popis projektu

Aktivita Rozvoj 

komunitních center              

Komunitní centrum poskytuje 

zázemí pro vícero aktivit 

(sociální, vzdělávací, 

volnočasové aktivity, kulturní 

a zájmové akce)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10 bodů - Žadatel ve Studii proveditelnosti kap. 12 (10) uvedl, že 

projekt poskytuje zázemí pro tři a více typů aktivit.                                                                                                 

5 body - Žadatel ve Studii proveditelnosti, kap. 12 (10), uvedl že 

projekt poskytuje zázemí pro dva typy aktivit.                                                                                                                                                                                                       

0 bodů - Žadatel ve Studii proveditelnosti, kap. 12 (10), uvedl, že 

projekt poskytuje zázemí pouze pro jeden typ aktivit.

Efektivnost

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


