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4.Výzva MAS Podhůří Železných hor – IROP – Podpora sociálního začleňování 
 

Příloha č. 2 kritéria věcné hodnocení 

 

Kritéria pro věcné hodnocení 

Preferenční kritérium  Funkce Popis preferenčního kritéria Charakteristika přiděleného počtu 

bodů 

Body  Dokumentace 

1.Technická připravenost 
projektu 
– Proveditelnost 

Hodnotící 

Žadatel má ke dni podání žádosti o 

podporu platné pravomocné stavební 

povolení nebo souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru nebo 

účinnou veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební povolení nebo k 

žádosti přiloží Čestné prohlášení 

žadatele, že není vyžadováno stavební 

povolení, ohlášení stavby ani jiné 

opatření stavebního úřadu 

 

Žadatel doložil dokument o 

stavebním řízení nebo ohlášení 

stavebního záměru, nebo k žádosti 

přiloží Čestné prohlášení žadatele, že 

není vyžadováno stavební povolení, 

ohlášení stavby ani jiné opatření 

stavebního úřadu 

 

10 

Žádost o podporu, 

Stavební povolení 

nebo souhlas s 

provedením 

ohlášeného stavebního 

záměru nebo 

veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební 

povolení k žádosti 

přiloží Čestné 

prohlášení žadatele, že 

není vyžadováno 

stavební povolení, 

ohlášení stavby ani jiné 

opatření stavebního 

úřadu 

 

Žadatel nedoložil ke dni podání 

žádosti dokument o stavebním řízení 

nebo ohlášení stavebního záměru, 

nebo k žádosti přiloží Čestné 

prohlášení žadatele, že není 

vyžadováno stavební povolení, 

ohlášení stavby ani jiné opatření 

stavebního úřadu 

 

0 



 

2 

2. Kapacita služeb 

v podpořeném zařízení 

 - Efektivita 

 

Hodnotící 

V projektu a ve Studii proveditelnosti je 

popsána kapacita služeb v podpořeném 

zařízení (celkový fyzický počet osob).    

Kapacita služeb dosahuje 12 a více 

osob  
20 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

 

Kapacita služeb dosahuje 7–11 osob  
10 
 

Kapacita služeb dosahuje 6 osob a 
méně 

0 

3. Žadatel poskytuje více 
sociálních služeb – 
Efektivita 

Hodnotící 
Žadatel doloží počet poskytujících 
sociálních služeb v místě realizace 
projektu 

Žadatel poskytuje 3 a více sociálních 
služeb 

20 

Pověřovací akt Žadatel poskytuje 2 sociální služby 10 

žadatel poskytuje 1 sociální službu 0 

4. Žadatel prokáže 

zkušenost s poskytováním 

sociálních služeb – 

Efektivita  

Hodnotící 
Žadatel doloží historii poskytování 

sociálních služeb 

Žadatel poskytuje sociální služby více 

než 3 roky  20 

Pověřovací akt 

 Žadatel poskytuje sociální služby 

méně než 3 roky 
10 

 

 

Celkem lze za věcné hodnocení získat maximálně 70 bodů. Hranice pro splnění věcného hodnocení je minimálně 40 bodů. 


