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Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení 

 

Kritéria pro 5. výzvu MAS Pobeskydí – IROP - Infrastruktura sociálních 
služeb a začleňování II. 

 

Aktivita Rozvoj sociálních služeb 

Maximální počet bodů: 100, minimální počet bodů: 50 

A1) Projekt počítá se zkrácenou dobou realizace v návaznosti na finanční plán MAS Pobeskydí 

▪ 30 bodů – Realizace projektu bude ukončena do 31. 8. 2021 včetně 
▪ 20 bodů – Realizace projektu bude ukončena do 31. 8. 2022 včetně 
▪ 0 bodů – Realizace projektu bude ukončena později než 31. 8. 2022 

Poznámka: Vybírá se pouze jedna bodová hladina. Posouzení kritéria vychází z údajů uvedených 
žadatelem v žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti (kapitole 2. Podrobný popis projektu, ve 
které žadatel uvede jednoznačný závazek realizaci projektu ukončit ve stanovené lhůtě). Žadatel je 
povinen zrealizovat projekt do data uvedeného v dané bodové hladině kritéria, za které získá body, a 
toto je pro žadatele závazné. Dobu realizace nelze za toto datum prodloužit. 

A2) Projekt má podporu Obce, ve které je realizován  

▪ 30 bodů – Projekt má podporu Obce, ve které je realizován 
▪ 0 bodů – Projekt nemá podporu Obce, ve které je realizován 

Poznámka: Žadatel doloží povinnou přílohu žádosti o podporu Souhlas Obce s realizací projektu. V této 
příloze doloží souhlas obce, ve které je projekt realizován, s realizací projektu.  

A3) Realizace projektu bude mít prokazatelně pozitivní dopad pro více obcí 

▪ 20 bodů – Realizace projektu má prokazatelně pozitivní dopad pro více obcí 
▪ 0 bodů – Realizace projektu nemá prokazatelně pozitivní dopad pro více obcí 

Poznámka: Žadatel ve zdůvodnění musí uvést, jakým způsobem budou mít dané cílové skupiny, které 
se nacházejí mimo místo realizace projektu, užitek z realizace projektu. Místo dopadu se nerovná místu 
realizace projektu. Žadatel popíše případný pozitivní dopad projektu na cílové skupiny pocházející 
z území více obcí Pobeskydí. Dopadem může být širší území dle místa, kde se nacházejí cílové skupiny 
projektu, které mají užitek z realizace daného projektu. Místem dopadu není myšleno místo dopadu 
uváděné v žádosti o podporu (nikoliv Moravskoslezský kraj). Zdůvodnění bude uvedeno ve studii 
proveditelnosti (kapitole 2. Podrobný popis projektu). 

 

A4) Projekt se zaměřuje na vytváření zázemí pro terénní a ambulantní služby nebo odlehčovací služby 

dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

▪ 20 bodů – Projekt je přímo zaměřen na vytváření zázemí pro terénní a ambulantní 

služby nebo odlehčovací služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 
▪ 0 bodů – Projekt nezaměřuje na vytváření zázemí pro terénní a ambulantní služby 

nebo odlehčovací služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 
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Poznámka: Žadatel ve studii proveditelnosti (kapitole 2. Podrobný popis projektu) uvede, zda a 
případně jakým způsobem se projekt zaměřuje na vytváření zázemí pro terénní a ambulantní služby 

nebo odlehčovací služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Body nelze udělit za zázemí 
pro základní sociální poradenství. Žadatel je povinen v době udržitelnosti kritérium splňovat. 

 

Aktivita Rozvoj komunitních center 

Maximální počet bodů: 100, minimální počet bodů: 50 

B1) Projekt počítá se zkrácenou dobou realizace v návaznosti na finanční plán MAS Pobeskydí 

▪ 30 bodů – Realizace projektu bude ukončena do 31. 8. 2021 včetně 
▪ 20 bodů – Realizace projektu bude ukončena do 31. 8. 2022 včetně 
▪ 0 bodů – Realizace projektu bude ukončena později než 31. 8. 2022 

Poznámka: Vybírá se pouze jedna bodová hladina. Posouzení kritéria vychází z údajů uvedených 
žadatelem v žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti (kapitole 2. Podrobný popis projektu, ve 
které žadatel uvede jednoznačný závazek realizaci projektu ukončit ve stanovené lhůtě). Žadatel je 
povinen zrealizovat projekt do data uvedeného v dané bodové hladině kritéria, za které získá body, a 
toto je pro žadatele závazné. Dobu realizace nelze za toto datum prodloužit. 

B2) Projekt má podporu Obce, ve které je realizován  

▪ 30 bodů – Projekt má podporu Obce, ve které je realizován 
▪ 0 bodů – Projekt nemá podporu Obce, ve které je realizován 

Poznámka: Žadatel doloží povinnou přílohu žádosti o podporu Souhlas Obce s realizací projektu. V této 
příloze doloží souhlas obce, ve které je projekt realizován, s realizací projektu.  

B3) Realizace projektu bude mít prokazatelně pozitivní dopad pro více obcí 

▪ 20 bodů – Realizace projektu má prokazatelně pozitivní dopad pro více obcí 
▪ 0 bodů – Realizace projektu nemá prokazatelně pozitivní dopad pro více obcí 

Poznámka: Žadatel ve zdůvodnění musí uvést, jakým způsobem budou mít dané cílové skupiny, které 
se nacházejí mimo místo realizace projektu, užitek z realizace projektu. Místo dopadu se nerovná místu 
realizace projektu. Žadatel popíše případný pozitivní dopad projektu na cílové skupiny pocházející 
z území více obcí Pobeskydí. Dopadem může být širší území dle místa, kde se nacházejí cílové skupiny 
projektu, které mají užitek z realizace daného projektu. Místem dopadu není myšleno místo dopadu 
uváděné v žádosti o podporu (nikoliv Moravskoslezský kraj). Zdůvodnění bude uvedeno ve studii 
proveditelnosti (kapitole 2. Podrobný popis projektu). 

B4) Projekt se zaměřuje na vytváření zázemí pro terénní a ambulantní služby nebo odlehčovací služby 

dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách nebo zázemí pro jiné bezplatné poradenství pro 
obyvatele např. právní, oddlužování, kariérové poradenství apod. 

▪ 20 bodů – Projekt je přímo zaměřen na vytváření zázemí pro terénní a ambulantní 
služby nebo odlehčovací služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 
nebo zázemí pro jiné bezplatné poradenství pro obyvatele např. právní, 
oddlužování, kariérové poradenství apod. 

▪ 0 bodů – Projekt nezaměřuje na vytváření zázemí pro terénní a ambulantní služby 
nebo odlehčovací služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách nebo 
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zázemí pro jiné bezplatné poradenství pro obyvatele např. právní, oddlužování, 
kariérové poradenství apod. 

Poznámka: Žadatel ve studii proveditelnosti (kapitole 2. Podrobný popis projektu) uvede, zda a 
případně jakým způsobem se projekt zaměřuje na vytváření zázemí pro terénní a ambulantní služby 
nebo odlehčovací služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách nebo pro jiné bezplatné 
poradenství pro obyvatele. Žadatel je povinen v době udržitelnosti kritérium splňovat a terénní a 
ambulantní služby a odlehčovací služby dle zákona o sociálních službách nebo jiné bezplatné 
poradenství musí být v komunitním centru poskytováno nebo v komunitním centru být musí zázemí 
pro terénní formu. Body nelze udělit za zázemí pro základní sociální poradenství. 


