
     

10. Vý zva MAS Blaní k, z.s.- IROP -socia lní  infrastruktura 
– zázemí pro sociální služby 

 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 

Projekt poskytuje zázemí pro 

registrované sociální služby 

Kritérium hodnotí pro kolik 

registrovaných sociálních služeb projekt 

poskytuje zázemí. Na vyhodnocení 

kritéria nemá vliv, zda se jedná o sociální 

službu existující nebo nově vzniklou. 

15 bodů – Projekt poskytuje zázemí pro 2 a více sociálních služeb  

10 bodů – Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu  

Studie proveditelnosti 

 

Zaměření na cílové skupiny Kritérium hodnotí zaměření na cílové 

skupiny. 

20 bodů – Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené 

sociálním vyloučením, zdravotně postižení) 

10 bodů – Projekt je zaměřen na právě 2 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené 

sociálním vyloučením, zdravotně postižení) 

5 bodů – Projekt je zaměřen pouze na 1 cílovou skupinu (osoby sociálně vyloučené, osoby 

ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně postižení) 

Studie proveditelnosti 

 

Zkušenost poskytovatele 

v oblasti poskytování 

sociálních služeb (v případě, 

kdy je žadatelem obec se 

kritérium vztahuje na 

poskytovatele sociální služby) 

Kritérium hodnotí zkušenost 

poskytovatele v oblasti poskytování 

sociálních služeb. 

20 bodů – Žadatel má zkušenost v oblasti poskytování sociálních služeb právě a více než 36 měsíců  

15 bodů – Žadatel má zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb právě 24 a méně než 36 

měsíců 

10 bodů  - Žadatel má zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb minimálně právě 12 

anebo méně než 24 měsíců 

5 bodů – Žadatel má zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb kratších než 12 měsíců  

 

Rozhodné datum je datum od registrace služby do data podání žádosti o dotaci.  

Studie proveditelnosti 

  

Obnova a zkvalitnění 

materiálně technické základny 

stávajících sociálních služeb  

Kritérium hodnotí, zda je projekt zaměřen 

na obnovu materiálně technické základny  

10 bodů – projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících 

sociální služby 

5 bodů – projekt není zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávající 

sociální služby 

 

Studie proveditelnosti  

Minimální počet bodů 35  

Maximální počet bodů 65  

 


