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Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 7 Infrastruktura pro sociální péči a služby 

Integrované strategie MAS Strakonicko, z.s. 

 

Platnost od 26.9.2019 

Název MAS MAS Strakonicko, z.s.  
 

Název výzvy MAS  Infrastruktura pro sociální péči a služby II 
 

Číslo výzvy MAS  15 
 

Název Výzvy ŘO  
 

Výzva č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD 
 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 
(verze a platnost)  

verze 1.2, platnost 29. 6. 2018 
 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce 
(verze a platnost) 

verze 1.12, platnost 6. 3. 2019 

Číslo Výzvy ŘO  62 
 

Registrační číslo projektu  
 

Název projektu  
 

Název žadatele  
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1. Věcné hodnocení  

Číslo Název kritéria Referenční 
dokumenty  
 

Aspekt 
hodnocení  
 

Bodové hodnocení  
 

Maximální 
počet bodů 
 

Přidělené 
hodnocení 

Odůvodnění  

1 Projekt podpoří 
vybudování nových 
prostor nebo 
rozšíření stávajících 
prostor, pro 
poskytování 
registrované sociální 
služby 

Žádost o podporu 
Studie 
proveditelnosti, 
kap. 7 Výstupy 
projektu   

Účelnost, 
efektivnost 

10 bodů – projekt podpoří 
vybudování nových prostor nebo 
rozšíření stávajících prostor pro 
poskytování registrované sociální 
služby/ nákup vozidla pro 
poskytování terénních služeb  
5 bodů – projekt využívá stávající 
prostory pro poskytování 
registrované sociální služby 

10   

2 Dopad realizace 
projektu do území 
více obcí regionu 
MAS Strakonicko, z.s. 
 

Žádost o podporu 
Studie 
proveditelnosti, 
kap. 7 Výstupy 
projektu, kap. 2 
Podrobný popis 
projektu  

Účelnost, 
efektivnost  

10 bodů – projekt má dopad na 
území 3 a více obcí nebo místních 
částí obcí  
5 bodů – projekt má dopad na území 
2 obcí nebo místních částí obcí  
0 bodů -  Projekt má dopad na území 
1 obce nebo místní části obce 

10   

3 Vznik společného 
zázemí sociálních 
služeb  
  

Žádost o podporu 
Studie 
proveditelnosti, 
kap. 7 Výstupy 
projektu   

Účelnost, 
efektivnost 

10 bodů – v rámci projektu bude 
podpořeno poskytování dvou a více 
registrovaných sociálních služeb 
5 bodů – v rámci projektu bude 
podpořeno poskytování jedné 
registrované sociální služby 
0 bodů – projekt nepodpoří 
poskytování registrované sociální 
služby 

10   

4 Výše celkových 
způsobilých výdajů 
  

Žádost o podporu 
Studie 
proveditelnosti, kap 
8. 
Rekapitulace 
rozpočetu projektu 

Účelnost 10 bodů – výše celkových způsobilých 
výdajů je rovna nebo vyšší než 
100 000 Kč a zároveň je nižší nebo 
rovna 1 000 000 Kč. 
5 bodů – výše celkových způsobilých 
výdajů je vyšší než 1 000 000 Kč a 
zároveň je nižší nebo rovna 3 795 000 
Kč. 

10   

Součet bodů za všechna kritéria  
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Maximální počet bodů  
 

40 

Minimální počet bodů  
 

20 

 
 

Složení komise Podpisy přítomných členů hodnotící 
komise 

Závěrečné vyjádření komise  

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Datum a místo konání hodnotící komise 
 

 
 
 

Jméno a podpis zapisovatele 
 

 
 
 

 


