
Věcné hodnocení – 5. výzva MAS Horňácko a Ostrožsko – Rozvoj sociálních služeb I. 
 

   Aktivita sociální služby: 

Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Zdroj informací 

Harmonogram realizace projektu je reálný 

a proveditelný 

- ano, žadatel dostatečně popsal harmonogram realizace projektu (jak po věcné, tak i 
časové stránce), uvedl jednotlivé logické celky, které na sebe navazují, a respektují 
technologické prodlevy v závislosti na charakteru projektu. Činnosti jsou podle 
harmonogramu proveditelné. Informace k harmonogramu projektu jsou uvedeny ve 
Studii proveditelnosti, především v kapitole 4 (Podrobný popis projektu) a v Žádosti 
o podporu. – 15 b. 

- ne, žadatel nedostatečně popsal harmonogram realizace projektu (buď po věcné, 
nebo časové stránce), nebo uvedl jednotlivé logické celky, které na sebe nenavazují, 
nebo nerespektují technologické prodlevy v závislosti na charakteru projektu, aniž 
by adekvátně odůvodnil tento časový či věcný nesoulad či zkrácení doby realizace 
projektu. Činnosti nejsou podle harmonogramu proveditelné. – 0 b. 

- žádost o dotaci 
- studie proveditelnosti 

Počet obcí, na které bude mít realizace 

projektu dopad (sociální služby jsou v obcích 

poskytovány nebo jsou poskytovány obyvatelům 

daných obcí) 

- projekt bude mít dopad na 8 a více obcí – 15 b. 
- projekt bude mít dopad na 5 až 7 obcí – 10 b. 
- projekt bude mít dopad na 2 až 4 obce – 5 b. 
- projekt bude mít dopad na 1 obec – 0 b. 

- žádost o dotaci (kap. 
umístění/dopad 
projektu) 

- studie proveditelnosti 
(kap. 3) 

Projekt je zaměřen na zlepšení zázemí více 

sociálních služeb 

- projekt bude mít dopad na tři a více sociální služby (viz indikátor č. 55402) – 10 b. 
- projekt bude mít dopad dvě sociální služby (viz indikátor č. 55402) – 5 b. 
- projekt bude mít dopad jednu sociální službu (viz indikátor č. 55402) – 0 b. 

- žádost o dotaci (kap. 
indikátory) 

Kapacita služeb a sociální práce v 

podpořeném zařízení 

- kapacita služeb a sociální práce (indikátor č. 67510) dosahuje 5 a více osob – 10 b. 
- kapacita služeb a sociální práce (indikátor č. 67510) dosahuje 3 až 4 osob – 5 b. 
- kapacita služeb a sociální práce (indikátor č. 67510) dosahuje 1 až 2 osob – 0 b. 

žádost o dotaci (kap. 
indikátory) 

Projekt je realizován v obci se sociálně 

vyloučenou lokalitou  (sociální  služby   jsou v 

obcích poskytovány nebo jsou poskytovány 

obyvatelům daných obcí) 

- ano, projekt je realizován v obci se SVL  dle přílohy č. 3 výzvy MAS – 20 b. 
- ne, projekt není realizován v obci se SVL  dle přílohy č. 3 výzvy MAS – 0 b. 

- žádost o dotaci (kap. 
umístění/dopad 
projektu) 

- studie proveditelnosti 
(kap. 3) 

Partnerem projektu místně příslušná obec, 

ve které má být projekt realizován 

- ano, žadatel doložil smlouvu o spolupráci s jednou z místně příslušnou obcí, která 
stručně definuje spolupráci při tvorbě žádosti a v době udržitelnosti projektu. Pokud 
je žadatelem přímo místně příslušná obec, tak smlouvu dokládat nemusí. – 10 b. 

- ne, žadatel nedoložil smlouvu o spolupráci s místně příslušnou obcí – 0 b. 

- nepovinná příloha 
žádosti o dotaci 
(smlouva o spolupráci) 

 
 



 
   Aktivita komunitní centra: 
 

Název kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Zdroj informací 

Harmonogram realizace projektu je reálný a 

proveditelný 

- ano, žadatel dostatečně popsal harmonogram realizace projektu (jak po věcné, tak i 
časové stránce), uvedl jednotlivé logické celky, které na sebe navazují, a respektují 
technologické prodlevy v závislosti na charakteru projektu. Činnosti jsou podle 
harmonogramu proveditelné. Informace k harmonogramu projektu jsou uvedeny ve 
Studii proveditelnosti, především v kapitole 4 (Podrobný popis projektu) a v Žádosti o 
podporu. – 15 b. 

- ne, žadatel nedostatečně popsal harmonogram realizace projektu (buď po věcné, nebo 
časové stránce), nebo uvedl jednotlivé logické celky, které na sebe nenavazují, nebo 
nerespektují technologické prodlevy v závislosti na charakteru projektu, aniž by 
adekvátně odůvodnil tento časový či věcný nesoulad či zkrácení doby realizace projektu. 
Činnosti nejsou podle harmonogramu proveditelné. – 0 b. 

- žádost o dotaci 
- studie 

proveditelnosti 
(kap. 4) 

Kapacita služeb a 

podpořeném zařízení 

sociální práce v - kapacita služeb a sociální práce (indikátor č. 67510) dosahuje 16 a více osob – 20 b. 
- kapacita služeb a sociální práce (indikátor č. 67510) dosahuje 6 až 15 osob – 10 b. 
- kapacita služeb a sociální práce (indikátor č. 67510) dosahuje 1 až 5 osob – 0 b. 

- studie prov. 

Projekt je realizován v obci se sociálně 

vyloučenou lokalitou či vysokým podílem 

sociálně vyloučených 

- ano, projekt je realizován v obci se SVL dle přílohy č. 3 výzvy MAS – 15 b. 
- ne, projekt není realizován v obci se SVL či vysokým podílem sociálně vyloučených dle 

přílohy č. 3 výzvy MAS – 0 b. 

- studie prov. 
- příloha č. 3 výzvy 
MAS 

Partnerem projektu je místně příslušná 

obec, ve které vznikne komunitní centrum 

- ano, žadatel doložil smlouvu o spolupráci s místně příslušnou obcí, která stručně definuje 
využití výstupů, spolupráci při provozování v době udržitelnosti projektu. Pokud je 
žadatelem přímo místně příslušná obec, tak smlouvu dokládat nemusí. – 10 b. 

- ne, žadatel nedoložil smlouvu o spolupráci s místně příslušnou obcí – 0 b. 

-  smlouva o 
spolupráci 

Velikost obce/města, ve kterém je zřizováno 

komunitní centrum podle počtu obyvatel 

- obec na jejímž území je komunitní centrum zřizováno má méně než 1 000 obyvatel – 20 
b. 

- obec na jejímž území je komunitní centrum zřizováno má 1001 až 2000 obyvatel – 15 b. 
- obec na jejímž území je komunitní centrum zřizováno má 2001 až 5 000 obyvatel – 10 b. 
- obec na jejímž území je komunitní centrum zřizováno má více než 5001 obyvatele – 5 b. 

- žádost o dotaci 

 


