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Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení 

 

 

13. výzva k předkládání žádostí o podporu 

z Integrovaného regionálního operačního programu 

 

s názvem 

„Výzva NAD ORLICÍ – IROP – Kvalitní sociální služby II“ 

 

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty 

CLLD“ 
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Hodnoticí kritéria pro programový rámec IROP (schválena Programovým výborem MAS dne 28.2.2018)  

  

Kritéria věcného hodnocení pro aktivitu Rozvoj sociálních služeb 

Č. 
kritéria  Preferenční kritéria Bodování 

Bodový 
zisk 

Referenční 
dokument  

1. 

Spolupráce – partnerství: 
Projekt plánuje vzájemnou 
spolupráci např. mezi několika 
obcemi, mezi obcí a spolky/NNO) 

Žadatel doložil jako přílohu žádosti o dotaci dvě nebo více smluv o spolupráci. Ze smluv je patrný obsah a 
frekvence spolupráce, kterou žadatel bude s partnery uskutečňovat během realizace projektu a v době 
udržitelnosti  5 

Příloha žádosti o 
podporu – Smlouva 
o spolupráci  

Žadatel doložil jako přílohu žádosti o dotaci jednu smlouvu o spolupráci. Ze smlouvy je patrný obsah 
spolupráce, kterou žadatel bude s partnery uskutečňovat během realizace projektu a v době udržitelnosti 3 

Žadatel  nedoložil jako přílohu žádosti žádnou smlouvu o spolupráci 0 

2. 

Dopad projektu na území více 
obcí či jejich částí na území MAS.  
- sociální služba bude 
poskytována ve více obcích, př. 
formou terénní sociální práce, 
pobočkou.  

Projekt má svými výstupy přímý, konkrétní a jasně dohledatelný dopad na území 5  a více obcí nebo jejich 
částí  5 

Žádost o podporu, 
Studie 
proveditelnosti – 
kap. 2 

Projekt má svými výstupy přímý, konkrétní a jasně dohledatelný dopad na území 2 až 4 obcí nebo jejich částí 
3 

Projekt má svými výstupy přímý, konkrétní a jasně dohledatelný dopad na území pouze 1 obce nebo její 
části 0 

3. 

Důraz na finanční náročnost 
projektu (více bodů za menší 
finanční náročnost dle výše CZV*) 
*Zaokrouhlování v případě 
haléřových položek bude probíhat 
dle standardních matematických 
pravidel. 

Výše CZV* projektu je v rozsahu 200 000,00 – 800 000,00  Kč  
10 

Žádost o dotaci, 
Studie 
proveditelnosti 
kap.8  

Výše CZV* projektu je v rozsahu  800 001,00 – 1 500 000,00 Kč 
5 

Výše CZV* projektu je v rozsahu 1 500 001,00 – 2 000 000,00 Kč 

0 

4. 

Připravenost projektu  Projekt v době podání žádosti má vydané stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s 
provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, 
případně jiné vyjádření stavebního úřadu 5 

Studie 
proveditelnosti – 
kap. 5,  Příloha 
žádosti  č. 7 Projekt nevyžaduje vyjádření stavebního úřadu, v případě, že součástí projektu jsou stavební úpravy nebo 

součástí projektu nejsou stavení práce 5 

Projekt v době podání žádosti nemá vydané stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s 
provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, 
případně jiné vyjádření stavebního úřadu 0 

 Maximální počet získaných bodů: 25 
  

 Minimální bodová hranice pro 
podpoření projektu:  
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