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Kontrolní list k věcnému hodnocení    

Platnost od 20.3.2019 

Název a číslo výzvy MAS 8. Výzva MAS Podhůří Železných hor – IROP – Podpora komunitního života  

Operační program IROP – Výzva č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD 

Registrační číslo projektu  

Název projektu  

Žadatel  

 

Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení dosáhnout, je 30 bodů z 60. 

  

Hodnotící kritérium      Referenční dokumenty Vyhodnocení kritéria Bodové ohodnocení Odůvodnění 

Bodový zisk 

1. Technická 

připravenost projektu 

(Proveditelnost) 

Žádost o podporu 

Stavební povolení nebo 

souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního 

záměru nebo 

veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební 

povolení nebo Čestné 

prohlášení žadatele, že 

není vyžadováno stavební 

povolení, ohlášení stavby 

ani jiné opatření 

stavebního úřadu 

 

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 realizace 

projektu nepodléhá stavebnímu 

řízení (ohlášení), nebo součástí 

projektu nejsou stavební práce 

 

10 bodů – Žadatel doložil platné 

pravomocné stavební povolení nebo 

souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru nebo účinnou 

veřejnoprávní smlouvu nahrazující 

stavební povolení nebo k žádosti přiloží 

čestné prohlášení, že realizace projektu 

nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), 

nebo součástí projektu nejsou stavební 

práce 

 

 

0 bodů – Žadatel nedoložil platné 

pravomocné stavební povolení nebo 

souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru nebo účinnou 

veřejnoprávní smlouvu nahrazující 

stavební povolení nebo k žádosti přiloží 
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čestné prohlášení, že realizace projektu 

nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), 

nebo součástí projektu nejsou stavební 

práce 

 

2. Využití stávajícího 

objektu 

- Hospodárnost 

 

Studie proveditelnosti 

Žádost o podporu 

V projektu je popsáno, zda se 

jedná o stavbu nové budovy nebo 

rekonstrukci či přístavbu stávající 

budovy 

10 bodů – Realizace projektu řeší 

rekonstrukci nebo přístavbu stávající 

budovy 

 

 

0 bodů – Realizace projektu řeší 

výstavbu nové budovy 

 

3. Komunitní centrum 

poskytuje zázemí pro 

vícero aktivit  

- Účelnost 

Studie proveditelnosti 

 

V projektu je popsáno, které 

aktivity bude komunitní centrum 

poskytovat (vzdělávací, 

volnočasové, kulturní, zájmové) 

20 bodů – Komunitní centrum bude 

poskytovat 3 a více aktivit  

 

 

10 bodů – Komunitní centrum bude 

poskytovat 2 a více aktivit  

 

0 bodů – Komunitní centrum bude 

poskytovat 1 aktivitu 

 

4. Finanční náročnost 

projektu 

 - Hospodárnost 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

Rozpočet projektu 

Žadatel definuje CZV v rozpětí, 
které mu výzva umožňuje. 

Kritérium upřednostňuje menší 
projekty. 

 

20 bodů – Výše celkových způsobilých 
výdajů projektu je méně než 3 544 210,- 
Kč 
 

 

10 bodů – Výše celkových způsobilých 
výdajů projektu je od 3 544 210,- Kč a 
méně než 5 000 000,- Kč 
 

0 bodů – Výše celkových způsobilých 
výdajů projektu je vyšší než 5 000 000,- 
Kč a více 
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Celkový výsledek hodnocení Počet bodů Projekt splnil/nesplnil podmínky výzvy  

 
  

Jméno a Příjmení  Datum hodnocení Podpis 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 


