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Kritéria věcného hodnocení:  
 

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. 4.2.



 
  

 

ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER 
Č. Název kritéria Hodnocení Referenční dokument 

VH1 Zaměření na cílové skupiny 20 Projekt je zaměřen na 2 a více cílových skupin (osoby sociálně vyloučené, 
osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně postižení) 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

10 Projekt je zaměřen na jednu cílovou skupinu (osoby sociálně vyloučené, 
osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně postižení) 

VH2 Projekt je realizován v obci, která dosahuje velikosti dle 
počtu obyvatel1 

30 Projekt je realizován v obci o velikosti menší než 4 000 obyvatel (včetně) Studie proveditelnosti 
Žádost o podporu 20 Projekt je realizován v obci o velikosti 4 001 až 15 000 obyvatel (včetně) 

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

VH3 Kapacita služeb v podpořeném zařízení 20 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 

VH4 Věcné zaměření projektu 30 Projekty jsou zaměřeny na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří 
zázemí komunitního centra 

Studie proveditelnosti 
Žádost o podporu 

20 Projekty jsou zaměřeny na nákup automobilu nebo vybavení, které vytvoří 
zázemí komunitního centra 

 

 

 
1 1 Počet obyvatel obce bude posuzován podle Databáze Českého statistického úřadu za rok 2020 (https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-
cr). V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na body dle aritmetického průměru počtu obyvatel v obcích, ve kterých je projekt realizován. 

https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr
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