
 

Příloha č. 2 

Kritéria věcného hodnocení: IROP 3 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi, aktivity: Rozvoj sociálních služeb, Rozvoj komunitních center 
 

Kritéria věcného hodnocení mají formu hodnotící, tzn. každé kritérium je bodově ohodnoceno. Maximální počet bodů, které může žadatel získat je 100 bodů u každé aktivity.  

Minimální bodová hranice je stanovena na 50 % z celkového počtu bodů, tzn. 50 bodů. Pokud žádost o podporu nedosáhla či nepřesáhla minimální bodovou hranici, bude 

vyřazena z dalšího procesu hodnocení. Hodnocení kritérií věcného hodnocení je popsáno v Interních postupech MAS Lašsko, z. s. kap. 4.3. 

  



 
 

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
Č. Název kritéria Hodnocení Referenční dokument 
VH1 Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech 

nebo je umístěn v brownfieldu1 
20 ANO, projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech nebo je 

umístěn v brownfieldu 
Studie proveditelnosti 
Žádost o podporu 

0 NE, projekt není realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech nebo je 
umístěn v brownfieldu 

VH2 Projekt je svým zaměřením zacílen na dvě a více cílových 
skupin  

20 Projekt je svým zaměřením zacílen na dvě a více cílových skupin Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 0 Projekt není svým zaměřením zacílen na dvě a více cílových skupin 

VH3 Projekt je zaměřen na poskytování více sociálních služeb  30 Projekt je zaměřen na poskytování 3 a více sociálních služeb Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 15 Projekt je zaměřen na poskytování 2 sociálních služeb 

5 Projekt je zaměřen na poskytování 1 sociální služby 

VH4 Kapacita služeb v podpořeném zařízení 30 Projekt navyšuje kapacitu zařízení o 20 a více klientů Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 15 Projekt navyšuje kapacitu zařízení o 15–19 klientů 

10 Projekt navyšuje kapacitu zařízení o 10–14 klientů 

5 Projekt navyšuje kapacitu zařízení o 3-9 klientů 

0 Projekt navyšuje kapacitu zařízení o méně než 3 klienty 

 

  

                                                             
1 Brownfield je pozemek, objekt či areál, který není efektivně využíván, je zanedbán a případně kontaminován. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity. Dlouhodobým nevyužíváním 

je myšleno období minimálně pěti let. Objekt je uveden v dostupném seznamu brownfieldů: https://brownfieldy.czechinvest.org/Aplikace/bf-public.nsf/bfs.xsp, popř. žadatel ve Studii proveditelnosti uvedl jiný 
seznam brownfieldů, ve kterém je objekt uveden. 



 
 

ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER 
Č. Název kritéria Hodnocení Referenční dokument 
VH1 Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech 

nebo je umístěn v brownfieldu2 
20 ANO, projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech nebo je 

umístěn v brownfieldu 
Studie proveditelnosti 
Žádost o podporu 

0 NE, projekt není realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech nebo je 
umístěn v brownfieldu 

VH2 Projekt je svým zaměřením zacílen na dvě a více cílových 
skupin  

20 Projekt je svým zaměřením zacílen na dvě a více cílových skupin Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 0 Projekt není svým zaměřením zacílen na dvě a více cílových skupin 

VH3 Projekt je realizován v obci, která dosahuje velikosti dle 
počtu obyvatel 

30 Projekt je realizován v obci o velikosti menší než 3 000 obyvatel (včetně) Studie proveditelnosti 
Žádost o podporu 15 Projekt je realizován v obci o velikosti 3 001 až 15 000 obyvatel (včetně) 

5 Projekt je realizován v obci o velikosti větší než 15 001 obyvatel (včetně)  

VH4 Kapacita služeb v podpořeném zařízení 30 Projekt navyšuje kapacitu zařízení o 20 a více klientů Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 15 Projekt navyšuje kapacitu zařízení o 15–19 klientů 

10 Projekt navyšuje kapacitu zařízení o 10–14 klientů 

5 Projekt navyšuje kapacitu zařízení o 3-9 klientů 

0 Projekt navyšuje kapacitu zařízení o méně než 3 klienty 

 

 

                                                             
2 Brownfield je pozemek, objekt či areál, který není efektivně využíván, je zanedbán a případně kontaminován. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity. Dlouhodobým nevyužíváním 

je myšleno období minimálně pěti let. Objekt je uveden v dostupném seznamu brownfieldů: https://brownfieldy.czechinvest.org/Aplikace/bf-public.nsf/bfs.xsp, popř. žadatel ve Studii proveditelnosti uvedl jiný 
seznam brownfieldů, ve kterém je objekt uveden. 


