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MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Infrastruktura pro sociální péči a služby 

Vazba na ŘO IROP č. 62. Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD  

Hodnotící kritéria  

Věcné hodnocení  

Číslo Název kritéria Referenční dokumenty  
 

Aspekt hodnocení  
 

Bodové hodnocení  
 

Maximální počet bodů 
 

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

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
  

Účelnost, efektivnost 10 bodů – projekt podpoří vybudování nových 
prostor nebo rozšíření stávajících prostor pro 
poskytování registrované sociální služby  
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 

Účelnost, efektivnost  15 bodů – projekt má dopad na území 3 a více obcí 
nebo místních částí obcí  
10 bodů – projekt má dopad na území 2 obcí nebo 
místních částí obcí  
5 bodů -  Projekt má dopad na území 1 obce nebo 
místní části obce 

15 

3 Vznik společného zázemí sociálních 
služeb  
  

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti  

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 

10 

4 Výše celkových způsobilých výdajů 
  

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
Rozpočet projektu 

Efektivnost, 
hospodárnost 

15 bodů – výše celkových způsobilých výdajů je 
vyšší nebo rovna 150 000 Kč a zároveň je nižší 
nebo rovna 500 000 Kč.  
10 bodů – výše celkových způsobilých výdajů je 
vyšší než 500 000 Kč a zároveň je nižší nebo rovna 
750 000 Kč. 
5 bodů - výše celkových způsobilých výdajů je vyšší 
než 750 000 Kč a zároveň je nižší nebo rovna 
1 500 000 Kč.  

15 
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Maximální počet bodů  
 

50 

Minimální počet bodů pro splnění podmínek 
věcného hodnocení  
 

25 

 

 


