
     
7. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP -sociální infrastruktura- Komunitní centrum 

Vazba na výzvu č. 62 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria věcného hodnocení 

Název kritéria Popis kritéria Způsob hodnocení Hlavní zdroj informací 

Provozní doba zařízení Kritérium hodnotí dostupnost komunitního centra s ohledem 
na provozní dobu. 

10 bodů – Komunitní centrum bude otevřeno minimálně 5 dní 
v týdnu (s počtem hodin minimálně 20 hodin týdně). 
5 bodů – Komunitní centrum bude otevřeno minimálně 5 dní 
v týdnu a přitom méně než 20 hodin týdně (otvírací doba každý 
den musí být minimálně 1,5 hodiny); nebo komunitní centrum 
bude otevřeno méně než 5 dní v týdnů, ale s počtem hodin 
minimálně 20 hodin týdně 
0 bodů – Komunitní centrum bude otevřeno méně než 5 dní 
v týdnu a současně méně než 20 hodin týdně 
 

Studie proveditelnosti 
 

Zaměření na cílové skupiny Kritérium hodnotí zaměření projektu na cílové skupiny 20 - Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby sociálně 
vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně 
postižení)  
15 - Projekt je zaměřen na 2 cílové skupiny (osoby sociálně 
vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně 
postižení) 
5 - Projekt je zaměřen pouze na jednu cílovou skupinu (osoby 
sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení) 

Studie proveditelnosti 

Využití budovy Kritérium hodnotí, zda je v projektu využita existující budova. 10 bodů – V rámci projektu dojde k využití existující budovy  
0 bodů - V rámci projektu nedojde k využití existující budovy, 
projekt bude řešen novostavbou (za novostavbu se nepovažuje 
přístavba, nástavba, a jiné podobné řešení) 
 

Studie proveditelnosti 

Dostupnost komunitního 
centra 
 

Kritérium hodnotí dostupnost komunitního centra. 10 bodů – Zařízení je dostupné ve vzdálenosti do 500 metrů od 
zastávky veřejné dopravy (pěší, nikoliv vzdušnou čarou) 
5 bodů – Zařízení není dostupné ve vzdálenosti do 500 metrů od 
zastávky veřejné dopravy (pěší, nikoliv vzdušnou čarou) 

Studie proveditelnosti 
Popis trasy zařízení od 
komunitního centra k 
zastávce veřejné 
dopravy vč. mapy a 
údaji o metrech 



     
Charakter realizovaných 
aktivit v komunitním 
centru 

Kritérium hodnotí charakter realizovaných aktivit 
v komunitním centru. 

10 bodů - V komunitním centrum budou realizovány sociální 
služby a vzdělávací, volnočasové, kulturní a zájmové aktivity 
5 bodů - V komunitním centrum budou realizovány pouze 
sociální služby nebo pouze vzdělávací, volnočasové, kulturní a 
zájmové aktivity 
 

Studie proveditelnosti 

Počet podpořených druhů 
sociálních služeb 
 

V zázemí je poskytováno více druhů sociálních služeb. 20 bodů - Projekt je zaměřen na 3 a více sociálních služeb 
15 bodů - Projekt je zaměřen na 2 sociální služby 
10 bodů - Projekt je zaměřen na 1 sociální službu 
5 bodů - Projekt není zaměřen na žádnou sociální službu 

Studie proveditelnosti 

Minimální počet bodů pro 
splnění věcného hodnocení 

40 bodů 

Maximální počet bodů 80 bodů 

 


