






Kontrolní list pro věcné hodnocení

Platnost od: 22.5.2019

Číslo Název kritéria Popis kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Přidělené 

hodnocení
Odůvodnění

Projekt poskytuje zázemí pro 2 a více sociálních služeb 15

10

Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně 
postižení)

20

Projekt je zaměřen na právě 2 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení)

10

Projekt je zaměřen pouze na 1 cílovou skupinu (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 

zdravotně postižení)

5

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

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

Žadatel má zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb minimálně právě 12 anebo méně než 24 měsíců 10

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

Zkušenost poskytovatele v oblasti poskytování 

sociálních služeb (v případě, kdy je žadatelem 

obec se kritérium vztahuje na poskytovatele 

sociální služby), proveditelnost

Studie proveditelnosti 5

Zkušenost žadatatele v území je dlouholetá, 

nicméně v referenčním dokumentu (studie 

proveditelnosti) nemá tuto informaci konkrétně 

uvedenou.

20 Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny. Zaměření na cílové skupiny, potřebnost Studie proveditelnosti2.

3.

Kritérium hodnotí zaměření na cílové skupiny.

Kritérium hodnotí zkušenost poskytovatele v 

oblasti poskytování sociálních služeb. Rozhodné 

datum je datum od registrace služby do data 

podání žádosti o dotaci.

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. II.2 Zázemí pro sociální služby

Název výzvy MAS:  10. výzva MAS Blaník, z.s.  IROP sociální infrastruktura  Zázemí pro sociální služby

Číslo výzvy MAS:10

Název výzvy ŘO:62.výzva IROP SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD  SC 4.1

Číslo výzvy ŘO:62

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.12, platnost 6. 3. 2019

Název projektu: Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu Charity Vlašim

Projekt poskytuje zázemí pro registrované 

sociální služby, efektivnost
Studie proveditelnosti1.

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření "II.2 Zázemí pro sociální služby" Integrované strategie MAS Blaník, z.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011836

Žadatel: Charita Vlašim

10
Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu  

pečovatelská služba.

 Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu 

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.



Projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociální služby 10

Projekt není zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávající sociální služby 5

45

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 35 bodů. Maximální počet bodů je 65 bodů

Jedná se o pořízení automobilůl pro pečovatelskou 

službu, čímž dojde ke zkvalitnění materiálně 

technické základny žadatele.

10

Celkový počet bodů

Podpisy přítomných členů výběrové komise:

Výsledek hodnocení: Projekt splnil podmínky věcného hodnocení

Obnova a zkvalitnění materiálně technické 

základny stávajících sociálních služeb, 

hospodárnost

Studie proveditelnosti4.
Kritérium hodnotí, zda je projekt zaměřen na 

obnovu materiálně technické základny. 

Jméno a podpis zapisovatele: Mgr. Nikola Podroužková dle podkladů od členů Výběrové komise

Jméno a příjmení: 

Složení komise:

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Datum a místo konání výběrové komise: Per rollam 30.3.2020 od 8:00 hod  3.4.2020 do 20:00 hod.



Kontrolní list pro věcné hodnocení

Platnost od: 22.5.2019

Číslo Název kritéria Popis kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Přidělené 

hodnocení
Odůvodnění

Projekt poskytuje zázemí pro 2 a více sociálních služeb 15

10

Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně 
postižení)

20

Projekt je zaměřen na právě 2 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení)

10

Projekt je zaměřen pouze na 1 cílovou skupinu (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 

zdravotně postižení)

5

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

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

Žadatel má zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb minimálně právě 12 anebo méně než 24 měsíců 10

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

Název projektu: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ZÁZEMÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Projekt poskytuje zázemí pro registrované 

sociální služby, efektivnost
Studie proveditelnosti1.

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření "II.2 Zázemí pro sociální služby" Integrované strategie MAS Blaník, z.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011832

Žadatel: Město Vlašim

10
Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu  

pečovatelská služba.

 Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu 

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.

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. II.2 Zázemí pro sociální služby

Název výzvy MAS:  10. výzva MAS Blaník, z.s.  IROP sociální infrastruktura  Zázemí pro sociální služby

Číslo výzvy MAS:10

Název výzvy ŘO:62.výzva IROP SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD  SC 4.1

Číslo výzvy ŘO:62

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.12, platnost 6. 3. 2019

2.

3.

Kritérium hodnotí zaměření na cílové skupiny.

Kritérium hodnotí zkušenost poskytovatele v 

oblasti poskytování sociálních služeb. Rozhodné 

datum je datum od registrace služby do data 

podání žádosti o dotaci.

20 Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny. Zaměření na cílové skupiny, potřebnost Studie proveditelnosti

Zkušenost poskytovatele v oblasti poskytování 

sociálních služeb (v případě, kdy je žadatelem 

obec se kritérium vztahuje na poskytovatele 

sociální služby), proveditelnost

Studie proveditelnosti 5

Zkušenost žadatatele v území je dlouholetá, 

nicméně v referenčním dokumentu (studie 

proveditelnosti) nemá tuto informaci konkrétně 

uvedenou.



Projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociální služby 10

Projekt není zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávající sociální služby 5

45

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 35 bodů. Maximální počet bodů je 65 bodů

Jméno a podpis zapisovatele: Mgr. Nikola Podroužková dle podkladů od členů Výběrové komise

Jméno a příjmení: 

Složení komise:

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Datum a místo konání výběrové komise: Per rollam 30.3.2020 od 8:00 hod  3.4.2020 do 20:00 hod.

Obnova a zkvalitnění materiálně technické 

základny stávajících sociálních služeb, 

hospodárnost

Studie proveditelnosti4.
Kritérium hodnotí, zda je projekt zaměřen na 

obnovu materiálně technické základny. 
10

Celkový počet bodů

Podpisy přítomných členů výběrové komise:

Výsledek hodnocení: Projekt splnil podmínky věcného hodnocení

Celý projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění 

materiálně technické základny pro pečovatelskou 

službu. 



Kontrolní list pro věcné hodnocení

Platnost od: 22.5.2019

Číslo Název kritéria Popis kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení Hodnocení 
(body)

Přidělené 
hodnocení Odůvodnění

Projekt poskytuje zázemí pro 2 a více sociálních služeb 15

10

Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně 
postižení) 20

Projekt je zaměřen na právě 2 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení) 10

Projekt je zaměřen pouze na 1 cílovou skupinu (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení)

5

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

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

Žadatel má zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb minimálně právě 12 anebo méně než 24 měsíců 10

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

Název projektu: Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu Charity Vlašim

Projekt poskytuje zázemí pro registrované 
sociální služby, efektivnost

Studie proveditelnosti1.

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření "II.2 Zázemí pro sociální služby" Integrované strategie MAS Blaník, z.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011836
Žadatel: Charita Vlašim

10
Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu - 

pečovatelská služba.

 Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu 

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.

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. II.2 Zázemí pro sociální služby

Název výzvy MAS:  10. výzva MAS Blaník, z.s. - IROP- sociální infrastruktura - Zázemí pro sociální služby
Číslo výzvy MAS:10

Název výzvy ŘO:62.výzva IROP- SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA- INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy ŘO:62

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.12, platnost 6. 3. 2019

2.

3.

Kritérium hodnotí zaměření na cílové skupiny.

Kritérium hodnotí zkušenost poskytovatele v 
oblasti poskytování sociálních služeb. Rozhodné 

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

20 Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny. Zaměření na cílové skupiny, potřebnost Studie proveditelnosti

Zkušenost poskytovatele v oblasti poskytování 
sociálních služeb (v případě, kdy je žadatelem 
obec se kritérium vztahuje na poskytovatele 

sociální služby), proveditelnost

Studie proveditelnosti 5

Zkušenost žadatatele v území je dlouholetá, nicméně 
v referenčním dokumentu (studie proveditelnosti) 

nemá tuto informaci konkrétně uvedenou.



Projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociální služby 10

Projekt není zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávající sociální služby 5

45

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 35 bodů. Maximální počet bodů je 65 bodů

Jméno a podpis zapisovatele: 

Jméno a příjmení: 

Složení komise:

Jméno a příjmení: Milan Hájek

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení: 
Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení: 
Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Datum a místo konání výběrové komise: 

Obnova a zkvalitnění materiálně technické 
základny stávajících sociálních služeb, 

hospodárnost
Studie proveditelnosti4.

Kritérium hodnotí, zda je projekt zaměřen na 
obnovu materiálně technické základny. 10

Celkový počet bodů

Podpisy přítomných členů výběrové komise:

31,3,2020

Výsledek hodnocení: Projekt splnil podmínky věcného hodnocení

Jedná se o pořízení automobilůl pro pečovatelskou 
službu, čímž dojde ke zkvalitnění materiálně 

technické základny žadatele.



Kontrolní list pro věcné hodnocení

Platnost od: 22.5.2019

Číslo Název kritéria Popis kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení Hodnocení 
(body)

Přidělené 
hodnocení Odůvodnění

Projekt poskytuje zázemí pro 2 a více sociálních služeb 15

10

Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně 
postižení) 20

Projekt je zaměřen na právě 2 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení) 10

Projekt je zaměřen pouze na 1 cílovou skupinu (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení)

5

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

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

Žadatel má zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb minimálně právě 12 anebo méně než 24 měsíců 10

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

Zkušenost poskytovatele v oblasti poskytování 
sociálních služeb (v případě, kdy je žadatelem 
obec se kritérium vztahuje na poskytovatele 

sociální služby), proveditelnost

Studie proveditelnosti 5

Zkušenost žadatatele v území je dlouholetá, nicméně 
v referenčním dokumentu (studie proveditelnosti) 

nemá tuto informaci konkrétně uvedenou.

20 Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny. Zaměření na cílové skupiny, potřebnost Studie proveditelnosti2.

3.

Kritérium hodnotí zaměření na cílové skupiny.

Kritérium hodnotí zkušenost poskytovatele v 
oblasti poskytování sociálních služeb. Rozhodné 

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

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. II.2 Zázemí pro sociální služby

Název výzvy MAS:  10. výzva MAS Blaník, z.s. - IROP- sociální infrastruktura - Zázemí pro sociální služby
Číslo výzvy MAS:10

Název výzvy ŘO:62.výzva IROP- SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA- INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy ŘO:62

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.12, platnost 6. 3. 2019

Název projektu: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ZÁZEMÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Projekt poskytuje zázemí pro registrované 
sociální služby, efektivnost

Studie proveditelnosti1.

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření "II.2 Zázemí pro sociální služby" Integrované strategie MAS Blaník, z.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011832
Žadatel: Město Vlašim

10
Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu - 

pečovatelská služba.

 Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu 

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.



Projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociální služby 10

Projekt není zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávající sociální služby 5

45

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 35 bodů. Maximální počet bodů je 65 bodů

Celý projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění 
materiálně technické základny pro pečovatelskou 

službu. 
10

Celkový počet bodů

Podpisy přítomných členů výběrové komise:

31,3,2020

Výsledek hodnocení: Projekt splnil podmínky věcného hodnocení

Obnova a zkvalitnění materiálně technické 
základny stávajících sociálních služeb, 

hospodárnost
Studie proveditelnosti4.

Kritérium hodnotí, zda je projekt zaměřen na 
obnovu materiálně technické základny. 

Jméno a podpis zapisovatele: 

Jméno a příjmení: 

Složení komise:

Milan Hájek

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Datum a místo konání výběrové komise: 



Kontrolní list pro věcné hodnocení

Platnost od: 22.5.2019

Číslo Název kritéria Popis kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení Hodnocení 
(body)

Přidělené 
hodnocení Odůvodnění

Projekt poskytuje zázemí pro 2 a více sociálních služeb 15

10

Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně 
postižení) 20

Projekt je zaměřen na právě 2 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení) 10

Projekt je zaměřen pouze na 1 cílovou skupinu (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení)

5

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

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

Žadatel má zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb minimálně právě 12 anebo méně než 24 měsíců 10

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

Název projektu: Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu Charity Vlašim

Projekt poskytuje zázemí pro registrované 
sociální služby, efektivnost

Studie proveditelnosti1.

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření "II.2 Zázemí pro sociální služby" Integrované strategie MAS Blaník, z.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011836
Žadatel: Charita Vlašim

10
Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu - 

pečovatelská služba.

 Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu 

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.

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. II.2 Zázemí pro sociální služby

Název výzvy MAS:  10. výzva MAS Blaník, z.s. - IROP- sociální infrastruktura - Zázemí pro sociální služby
Číslo výzvy MAS:10

Název výzvy ŘO:62.výzva IROP- SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA- INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy ŘO:62

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.12, platnost 6. 3. 2019

2.

3.

Kritérium hodnotí zaměření na cílové skupiny.

Kritérium hodnotí zkušenost poskytovatele v 
oblasti poskytování sociálních služeb. Rozhodné 

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

20 Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny. Zaměření na cílové skupiny, potřebnost Studie proveditelnosti

Zkušenost poskytovatele v oblasti poskytování 
sociálních služeb (v případě, kdy je žadatelem 
obec se kritérium vztahuje na poskytovatele 

sociální služby), proveditelnost

Studie proveditelnosti 5

Zkušenost žadatatele v území je dlouholetá, nicméně 
v referenčním dokumentu (studie proveditelnosti) 

nemá tuto informaci konkrétně uvedenou.



Projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociální služby 10

Projekt není zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávající sociální služby 5

45

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 35 bodů. Maximální počet bodů je 65 bodů

Jméno a podpis zapisovatele: 

Jméno a příjmení: 

Složení komise:

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení: 
Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení: 
Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Datum a místo konání výběrové komise: 

Obnova a zkvalitnění materiálně technické 
základny stávajících sociálních služeb, 

hospodárnost
Studie proveditelnosti4.

Kritérium hodnotí, zda je projekt zaměřen na 
obnovu materiálně technické základny. 10

Celkový počet bodů

Podpisy přítomných členů výběrové komise:

Dne 30.3.2020 Jan Horálek

Výsledek hodnocení: Projekt splnil podmínky věcného hodnocení

Jedná se o pořízení automobilůl pro pečovatelskou 
službu, čímž dojde ke zkvalitnění materiálně 

technické základny žadatele.



Kontrolní list pro věcné hodnocení

Platnost od: 22.5.2019

Číslo Název kritéria Popis kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení Hodnocení 
(body)

Přidělené 
hodnocení Odůvodnění

Projekt poskytuje zázemí pro 2 a více sociálních služeb 15

10

Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně 
postižení) 20

Projekt je zaměřen na právě 2 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení) 10

Projekt je zaměřen pouze na 1 cílovou skupinu (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení)

5

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

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

Žadatel má zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb minimálně právě 12 anebo méně než 24 měsíců 10

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

Zkušenost poskytovatele v oblasti poskytování 
sociálních služeb (v případě, kdy je žadatelem 
obec se kritérium vztahuje na poskytovatele 

sociální služby), proveditelnost

Studie proveditelnosti 5

Zkušenost žadatatele v území je dlouholetá, nicméně 
v referenčním dokumentu (studie proveditelnosti) 

nemá tuto informaci konkrétně uvedenou.

20 Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny. Zaměření na cílové skupiny, potřebnost Studie proveditelnosti2.

3.

Kritérium hodnotí zaměření na cílové skupiny.

Kritérium hodnotí zkušenost poskytovatele v 
oblasti poskytování sociálních služeb. Rozhodné 

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

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. II.2 Zázemí pro sociální služby

Název výzvy MAS:  10. výzva MAS Blaník, z.s. - IROP- sociální infrastruktura - Zázemí pro sociální služby
Číslo výzvy MAS:10

Název výzvy ŘO:62.výzva IROP- SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA- INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy ŘO:62

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.12, platnost 6. 3. 2019

Název projektu: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ZÁZEMÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Projekt poskytuje zázemí pro registrované 
sociální služby, efektivnost

Studie proveditelnosti1.

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření "II.2 Zázemí pro sociální služby" Integrované strategie MAS Blaník, z.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011832
Žadatel: Město Vlašim

10
Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu - 

pečovatelská služba.

 Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu 

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.



Projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociální služby 10

Projekt není zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávající sociální služby 5

45

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 35 bodů. Maximální počet bodů je 65 bodů

Celý projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění 
materiálně technické základny pro pečovatelskou 

službu. 
10

Celkový počet bodů

Podpisy přítomných členů výběrové komise:

Dne 30.3.2020 Jan Horálek

Výsledek hodnocení: Projekt splnil podmínky věcného hodnocení

Obnova a zkvalitnění materiálně technické 
základny stávajících sociálních služeb, 

hospodárnost
Studie proveditelnosti4.

Kritérium hodnotí, zda je projekt zaměřen na 
obnovu materiálně technické základny. 

Jméno a podpis zapisovatele: 

Jméno a příjmení: 

Složení komise:

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Datum a místo konání výběrové komise: 



Kontrolní list pro věcné hodnocení

Platnost od: 22.5.2019

Číslo Název kritéria Popis kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení Hodnocení 
(body)

Přidělené 
hodnocení Odůvodnění

Projekt poskytuje zázemí pro 2 a více sociálních služeb 15

10

Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně 
postižení) 20

Projekt je zaměřen na právě 2 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení) 10

Projekt je zaměřen pouze na 1 cílovou skupinu (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení)

5

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

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

Žadatel má zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb minimálně právě 12 anebo méně než 24 měsíců 10

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

Název projektu: Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu Charity Vlašim

Projekt poskytuje zázemí pro registrované 
sociální služby, efektivnost

Studie proveditelnosti1.

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření "II.2 Zázemí pro sociální služby" Integrované strategie MAS Blaník, z.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011836
Žadatel: Charita Vlašim

10
Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu - 

pečovatelská služba.

 Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu 

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.

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. II.2 Zázemí pro sociální služby

Název výzvy MAS:  10. výzva MAS Blaník, z.s. - IROP- sociální infrastruktura - Zázemí pro sociální služby
Číslo výzvy MAS:10

Název výzvy ŘO:62.výzva IROP- SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA- INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy ŘO:62

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.12, platnost 6. 3. 2019

2.

3.

Kritérium hodnotí zaměření na cílové skupiny.

Kritérium hodnotí zkušenost poskytovatele v 
oblasti poskytování sociálních služeb. Rozhodné 

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

20 Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny. Zaměření na cílové skupiny, potřebnost Studie proveditelnosti

Zkušenost poskytovatele v oblasti poskytování 
sociálních služeb (v případě, kdy je žadatelem 
obec se kritérium vztahuje na poskytovatele 

sociální služby), proveditelnost

Studie proveditelnosti 5

Zkušenost žadatatele v území je dlouholetá, nicméně 
v referenčním dokumentu (studie proveditelnosti) 

nemá tuto informaci konkrétně uvedenou.



Projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociální služby 10

Projekt není zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávající sociální služby 5

45

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 35 bodů. Maximální počet bodů je 65 bodů

Jméno a podpis zapisovatele: 

Jméno a příjmení: 

Složení komise:

Jméno a příjmení:  Lucie Lebedová

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení: 
Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení: 
Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Datum a místo konání výběrové komise: 

Obnova a zkvalitnění materiálně technické 
základny stávajících sociálních služeb, 

hospodárnost
Studie proveditelnosti4.

Kritérium hodnotí, zda je projekt zaměřen na 
obnovu materiálně technické základny. 10

Celkový počet bodů

Podpisy přítomných členů výběrové komise:

30.03.2020

Výsledek hodnocení: Projekt splnil podmínky věcného hodnocení

Jedná se o pořízení automobilůl pro pečovatelskou 
službu, čímž dojde ke zkvalitnění materiálně 

technické základny žadatele.



Kontrolní list pro věcné hodnocení

Platnost od: 22.5.2019

Číslo Název kritéria Popis kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení Hodnocení 
(body)

Přidělené 
hodnocení Odůvodnění

Projekt poskytuje zázemí pro 2 a více sociálních služeb 15

10

Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně 
postižení) 20

Projekt je zaměřen na právě 2 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení) 10

Projekt je zaměřen pouze na 1 cílovou skupinu (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení)

5

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

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

Žadatel má zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb minimálně právě 12 anebo méně než 24 měsíců 10

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

Zkušenost poskytovatele v oblasti poskytování 
sociálních služeb (v případě, kdy je žadatelem 
obec se kritérium vztahuje na poskytovatele 

sociální služby), proveditelnost

Studie proveditelnosti 5

Zkušenost žadatatele v území je dlouholetá, nicméně 
v referenčním dokumentu (studie proveditelnosti) 

nemá tuto informaci konkrétně uvedenou.

20 Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny. Zaměření na cílové skupiny, potřebnost Studie proveditelnosti2.

3.

Kritérium hodnotí zaměření na cílové skupiny.

Kritérium hodnotí zkušenost poskytovatele v 
oblasti poskytování sociálních služeb. Rozhodné 

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

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. II.2 Zázemí pro sociální služby

Název výzvy MAS:  10. výzva MAS Blaník, z.s. - IROP- sociální infrastruktura - Zázemí pro sociální služby
Číslo výzvy MAS:10

Název výzvy ŘO:62.výzva IROP- SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA- INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy ŘO:62

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.12, platnost 6. 3. 2019

Název projektu: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ZÁZEMÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Projekt poskytuje zázemí pro registrované 
sociální služby, efektivnost

Studie proveditelnosti1.

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření "II.2 Zázemí pro sociální služby" Integrované strategie MAS Blaník, z.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011832
Žadatel: Město Vlašim

10
Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu - 

pečovatelská služba.

 Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu 

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.



Projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociální služby 10

Projekt není zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávající sociální služby 5

45

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 35 bodů. Maximální počet bodů je 65 bodů

Celý projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění 
materiálně technické základny pro pečovatelskou 

službu. 
10

Celkový počet bodů

Podpisy přítomných členů výběrové komise:

30.03.2020

Výsledek hodnocení: Projekt splnil podmínky věcného hodnocení

Obnova a zkvalitnění materiálně technické 
základny stávajících sociálních služeb, 

hospodárnost
Studie proveditelnosti4.

Kritérium hodnotí, zda je projekt zaměřen na 
obnovu materiálně technické základny. 

Jméno a podpis zapisovatele: 

Jméno a příjmení: 

Složení komise:

Jméno a příjmení:  Lucie Lebedová

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Datum a místo konání výběrové komise: 



Kontrolní list pro věcné hodnocení

Platnost od: 22.5.2019

Číslo Název kritéria Popis kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení Hodnocení 
(body)

Přidělené 
hodnocení Odůvodnění

Projekt poskytuje zázemí pro 2 a více sociálních služeb 15

10

Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně 
postižení) 20

Projekt je zaměřen na právě 2 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení) 10

Projekt je zaměřen pouze na 1 cílovou skupinu (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení)

5

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

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

Žadatel má zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb minimálně právě 12 anebo méně než 24 měsíců 10

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

Zkušenost poskytovatele v oblasti poskytování 
sociálních služeb (v případě, kdy je žadatelem 
obec se kritérium vztahuje na poskytovatele 

sociální služby), proveditelnost

Studie proveditelnosti 5

Zkušenost žadatatele v území je dlouholetá, 
nicméně v referenčním dokumentu (studie 

proveditelnosti) nemá tuto informaci konkrétně 
uvedenou.

20 Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny. Zaměření na cílové skupiny, potřebnost Studie proveditelnosti2.

3.

Kritérium hodnotí zaměření na cílové skupiny.

Kritérium hodnotí zkušenost poskytovatele v 
oblasti poskytování sociálních služeb. Rozhodné 

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

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. II.2 Zázemí pro sociální služby

Název výzvy MAS:  10. výzva MAS Blaník, z.s. - IROP- sociální infrastruktura - Zázemí pro sociální služby
Číslo výzvy MAS:10

Název výzvy ŘO:62.výzva IROP- SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA- INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy ŘO:62

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.12, platnost 6. 3. 2019

Název projektu: Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu Charity Vlašim

Projekt poskytuje zázemí pro registrované 
sociální služby, efektivnost

Studie proveditelnosti1.

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření "II.2 Zázemí pro sociální služby" Integrované strategie MAS Blaník, z.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011836
Žadatel: Charita Vlašim

10
Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu - 

pečovatelská služba.

 Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu 

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.



Projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociální služby 10

Projekt není zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávající sociální služby 5

45

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 35 bodů. Maximální počet bodů je 65 bodů

Jedná se o pořízení automobilůl pro pečovatelskou 
službu, čímž dojde ke zkvalitnění materiálně 

technické základny žadatele.
10

Celkový počet bodů

Podpisy přítomných členů výběrové komise:

Výsledek hodnocení: Projekt splnil podmínky věcného hodnocení

Obnova a zkvalitnění materiálně technické 
základny stávajících sociálních služeb, 

hospodárnost
Studie proveditelnosti4.

Kritérium hodnotí, zda je projekt zaměřen na 
obnovu materiálně technické základny. 

Jméno a podpis zapisovatele: 

Jméno a příjmení: 

Složení komise:

Marie Marhanová   1.4.2020

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení: 
Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení: 
Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Datum a místo konání výběrové komise: 



Kontrolní list pro věcné hodnocení

Platnost od: 22.5.2019

Číslo Název kritéria Popis kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení Hodnocení 
(body)

Přidělené 
hodnocení Odůvodnění

Projekt poskytuje zázemí pro 2 a více sociálních služeb 15

10

Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně 
postižení) 20

Projekt je zaměřen na právě 2 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení) 10

Projekt je zaměřen pouze na 1 cílovou skupinu (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení)

5

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

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

Žadatel má zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb minimálně právě 12 anebo méně než 24 měsíců 10

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

Název projektu: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ZÁZEMÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Projekt poskytuje zázemí pro registrované 
sociální služby, efektivnost

Studie proveditelnosti1.

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření "II.2 Zázemí pro sociální služby" Integrované strategie MAS Blaník, z.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011832
Žadatel: Město Vlašim

10
Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu - 

pečovatelská služba.

 Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu 

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.

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. II.2 Zázemí pro sociální služby

Název výzvy MAS:  10. výzva MAS Blaník, z.s. - IROP- sociální infrastruktura - Zázemí pro sociální služby
Číslo výzvy MAS:10

Název výzvy ŘO:62.výzva IROP- SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA- INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy ŘO:62

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.12, platnost 6. 3. 2019

2.

3.

Kritérium hodnotí zaměření na cílové skupiny.

Kritérium hodnotí zkušenost poskytovatele v 
oblasti poskytování sociálních služeb. Rozhodné 

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

20 Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny. Zaměření na cílové skupiny, potřebnost Studie proveditelnosti

Zkušenost poskytovatele v oblasti poskytování 
sociálních služeb (v případě, kdy je žadatelem 
obec se kritérium vztahuje na poskytovatele 

sociální služby), proveditelnost

Studie proveditelnosti 5

Zkušenost žadatatele v území je dlouholetá, 
nicméně v referenčním dokumentu (studie 

proveditelnosti) nemá tuto informaci konkrétně 
uvedenou.



Projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociální služby 10

Projekt není zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávající sociální služby 5

45

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 35 bodů. Maximální počet bodů je 65 bodů

Jméno a podpis zapisovatele: 

Jméno a příjmení: 

Složení komise:

Marie Marhnaová  1.4.2020

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Datum a místo konání výběrové komise: 

Obnova a zkvalitnění materiálně technické 
základny stávajících sociálních služeb, 

hospodárnost
Studie proveditelnosti4.

Kritérium hodnotí, zda je projekt zaměřen na 
obnovu materiálně technické základny. 10

Celkový počet bodů

Podpisy přítomných členů výběrové komise:

Výsledek hodnocení: Projekt splnil podmínky věcného hodnocení

Celý projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění 
materiálně technické základny pro pečovatelskou 

službu. 



Kontrolní list pro věcné hodnocení

Platnost od: 22.5.2019

Číslo Název kritéria Popis kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení Hodnocení 
(body)

Přidělené 
hodnocení Odůvodnění

Projekt poskytuje zázemí pro 2 a více sociálních služeb 15

10

Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně 
postižení) 20

Projekt je zaměřen na právě 2 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení) 10

Projekt je zaměřen pouze na 1 cílovou skupinu (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení)

5

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

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

Žadatel má zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb minimálně právě 12 anebo méně než 24 měsíců 10

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

Název projektu: Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu Charity Vlašim

Projekt poskytuje zázemí pro registrované 
sociální služby, efektivnost

Studie proveditelnosti1.

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření "II.2 Zázemí pro sociální služby" Integrované strategie MAS Blaník, z.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011836
Žadatel: Charita Vlašim

10
Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu - 

pečovatelská služba.

 Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu 

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.

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. II.2 Zázemí pro sociální služby

Název výzvy MAS:  10. výzva MAS Blaník, z.s. - IROP- sociální infrastruktura - Zázemí pro sociální služby
Číslo výzvy MAS:10

Název výzvy ŘO:62.výzva IROP- SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA- INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy ŘO:62

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.12, platnost 6. 3. 2019

2.

3.

Kritérium hodnotí zaměření na cílové skupiny.

Kritérium hodnotí zkušenost poskytovatele v 
oblasti poskytování sociálních služeb. Rozhodné 

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

20 Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny. Zaměření na cílové skupiny, potřebnost Studie proveditelnosti

Zkušenost poskytovatele v oblasti poskytování 
sociálních služeb (v případě, kdy je žadatelem 
obec se kritérium vztahuje na poskytovatele 

sociální služby), proveditelnost

Studie proveditelnosti 5

Zkušenost žadatatele v území je dlouholetá, 
nicméně v referenčním dokumentu (studie 

proveditelnosti) nemá tuto informaci konkrétně 
uvedenou.



Projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociální služby 10

Projekt není zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávající sociální služby 5

45

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 35 bodů. Maximální počet bodů je 65 bodů

Jméno a podpis zapisovatele: 

Jméno a příjmení: 

Složení komise:

Jméno a příjmení:                       Ing. Pavel Procházka      1.4.2020

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení: 
Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení: 
Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Datum a místo konání výběrové komise: 

Obnova a zkvalitnění materiálně technické 
základny stávajících sociálních služeb, 

hospodárnost
Studie proveditelnosti4.

Kritérium hodnotí, zda je projekt zaměřen na 
obnovu materiálně technické základny. 10

Celkový počet bodů

Podpisy přítomných členů výběrové komise:

Výsledek hodnocení: Projekt splnil podmínky věcného hodnocení

Jedná se o pořízení automobilůl pro pečovatelskou 
službu, čímž dojde ke zkvalitnění materiálně 

technické základny žadatele.



Kontrolní list pro věcné hodnocení

Platnost od: 22.5.2019

Číslo Název kritéria Popis kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení Hodnocení 
(body)

Přidělené 
hodnocení Odůvodnění

Projekt poskytuje zázemí pro 2 a více sociálních služeb 15

10

Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně 
postižení) 20

Projekt je zaměřen na právě 2 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení) 10

Projekt je zaměřen pouze na 1 cílovou skupinu (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení)

5

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

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

Žadatel má zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb minimálně právě 12 anebo méně než 24 měsíců 10

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

Zkušenost poskytovatele v oblasti poskytování 
sociálních služeb (v případě, kdy je žadatelem 
obec se kritérium vztahuje na poskytovatele 

sociální služby), proveditelnost

Studie proveditelnosti 5

Zkušenost žadatatele v území je dlouholetá, 
nicméně v referenčním dokumentu (studie 

proveditelnosti) nemá tuto informaci konkrétně 
uvedenou.

20 Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny. Zaměření na cílové skupiny, potřebnost Studie proveditelnosti2.

3.

Kritérium hodnotí zaměření na cílové skupiny.

Kritérium hodnotí zkušenost poskytovatele v 
oblasti poskytování sociálních služeb. Rozhodné 

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

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. II.2 Zázemí pro sociální služby

Název výzvy MAS:  10. výzva MAS Blaník, z.s. - IROP- sociální infrastruktura - Zázemí pro sociální služby
Číslo výzvy MAS:10

Název výzvy ŘO:62.výzva IROP- SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA- INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy ŘO:62

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.12, platnost 6. 3. 2019

Název projektu: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ZÁZEMÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Projekt poskytuje zázemí pro registrované 
sociální služby, efektivnost

Studie proveditelnosti1.

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření "II.2 Zázemí pro sociální služby" Integrované strategie MAS Blaník, z.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011832
Žadatel: Město Vlašim

10
Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu - 

pečovatelská služba.

 Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu 

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.



Projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociální služby 10

Projekt není zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávající sociální služby 5

45

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 35 bodů. Maximální počet bodů je 65 bodů

Celý projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění 
materiálně technické základny pro pečovatelskou 

službu. 
10

Celkový počet bodů

Podpisy přítomných členů výběrové komise:

Výsledek hodnocení: Projekt splnil podmínky věcného hodnocení

Obnova a zkvalitnění materiálně technické 
základny stávajících sociálních služeb, 

hospodárnost
Studie proveditelnosti4.

Kritérium hodnotí, zda je projekt zaměřen na 
obnovu materiálně technické základny. 

Jméno a podpis zapisovatele: 

Jméno a příjmení: 

Složení komise:

Jméno a příjmení:  Ing. Pavel Procházka   1.4.2020

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Datum a místo konání výběrové komise: 



Kontrolní list pro věcné hodnocení

Platnost od: 22.5.2019

Číslo Název kritéria Popis kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení Hodnocení 
(body)

Přidělené 
hodnocení Odůvodnění

Projekt poskytuje zázemí pro 2 a více sociálních služeb 15

10

Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně 
postižení) 20

Projekt je zaměřen na právě 2 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení) 10

Projekt je zaměřen pouze na 1 cílovou skupinu (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení)

5

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

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

Žadatel má zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb minimálně právě 12 anebo méně než 24 měsíců 10

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

Název projektu: Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu Charity Vlašim

Projekt poskytuje zázemí pro registrované 
sociální služby, efektivnost

Studie proveditelnosti1.

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření "II.2 Zázemí pro sociální služby" Integrované strategie MAS Blaník, z.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011836
Žadatel: Charita Vlašim

10
Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu - 

pečovatelská služba.

 Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu 

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.

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. II.2 Zázemí pro sociální služby

Název výzvy MAS:  10. výzva MAS Blaník, z.s. - IROP- sociální infrastruktura - Zázemí pro sociální služby
Číslo výzvy MAS:10

Název výzvy ŘO:62.výzva IROP- SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA- INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy ŘO:62

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.12, platnost 6. 3. 2019

2.

3.

Kritérium hodnotí zaměření na cílové skupiny.

Kritérium hodnotí zkušenost poskytovatele v 
oblasti poskytování sociálních služeb. Rozhodné 

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

20 Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny. Zaměření na cílové skupiny, potřebnost Studie proveditelnosti

Zkušenost poskytovatele v oblasti poskytování 
sociálních služeb (v případě, kdy je žadatelem 
obec se kritérium vztahuje na poskytovatele 

sociální služby), proveditelnost

Studie proveditelnosti 5

Zkušenost žadatatele v území je dlouholetá, nicméně 
v referenčním dokumentu (studie proveditelnosti) 

nemá tuto informaci konkrétně uvedenou.



Projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociální služby 10

Projekt není zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávající sociální služby 5

45

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 35 bodů. Maximální počet bodů je 65 bodů

Jméno a podpis zapisovatele: 

Jméno a příjmení: 

Složení komise:

Jméno a příjmení: Eliška Švejdová

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení: 
Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení: 
Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Datum a místo konání výběrové komise: 

Obnova a zkvalitnění materiálně technické 
základny stávajících sociálních služeb, 

hospodárnost
Studie proveditelnosti4.

Kritérium hodnotí, zda je projekt zaměřen na 
obnovu materiálně technické základny. 10

Celkový počet bodů

Podpisy přítomných členů výběrové komise:

Výsledek hodnocení: Projekt splnil podmínky věcného hodnocení

Jedná se o pořízení automobilůl pro pečovatelskou 
službu, čímž dojde ke zkvalitnění materiálně 

technické základny žadatele.



Kontrolní list pro věcné hodnocení

Platnost od: 22.5.2019

Číslo Název kritéria Popis kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení Hodnocení 
(body)

Přidělené 
hodnocení Odůvodnění

Projekt poskytuje zázemí pro 2 a více sociálních služeb 15

10

Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, zdravotně 
postižení) 20

Projekt je zaměřen na právě 2 cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení) 10

Projekt je zaměřen pouze na 1 cílovou skupinu (osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
zdravotně postižení)

5

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

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

Žadatel má zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb minimálně právě 12 anebo méně než 24 měsíců 10

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

Zkušenost poskytovatele v oblasti poskytování 
sociálních služeb (v případě, kdy je žadatelem 
obec se kritérium vztahuje na poskytovatele 

sociální služby), proveditelnost

Studie proveditelnosti 5

Zkušenost žadatatele v území je dlouholetá, nicméně v 
referenčním dokumentu (studie proveditelnosti) nemá 

tuto informaci konkrétně uvedenou.

20 Projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny. Zaměření na cílové skupiny, potřebnost Studie proveditelnosti2.

3.

Kritérium hodnotí zaměření na cílové skupiny.

Kritérium hodnotí zkušenost poskytovatele v 
oblasti poskytování sociálních služeb. Rozhodné 

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

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. II.2 Zázemí pro sociální služby

Název výzvy MAS:  10. výzva MAS Blaník, z.s. - IROP- sociální infrastruktura - Zázemí pro sociální služby
Číslo výzvy MAS:10

Název výzvy ŘO:62.výzva IROP- SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA- INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy ŘO:62

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.12, platnost 6. 3. 2019

Název projektu: MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ZÁZEMÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Projekt poskytuje zázemí pro registrované 
sociální služby, efektivnost

Studie proveditelnosti1.

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření "II.2 Zázemí pro sociální služby" Integrované strategie MAS Blaník, z.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011832
Žadatel: Město Vlašim

10
Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu - 

pečovatelská služba.

 Projekt poskytuje zázemí pro 1 sociální službu 

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.



Projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociální služby 10

Projekt není zaměřen na obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávající sociální služby 5

45

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 35 bodů. Maximální počet bodů je 65 bodů

Celý projekt je zaměřen na obnovu a zkvalitnění 
materiálně technické základny pro pečovatelskou 

službu. 
10

Celkový počet bodů

Podpisy přítomných členů výběrové komise:

Výsledek hodnocení: Projekt splnil podmínky věcného hodnocení

Obnova a zkvalitnění materiálně technické 
základny stávajících sociálních služeb, 

hospodárnost
Studie proveditelnosti4.

Kritérium hodnotí, zda je projekt zaměřen na 
obnovu materiálně technické základny. 

Jméno a podpis zapisovatele: 

Jméno a příjmení: 

Složení komise:

Jméno a příjmení: Eliška Švejdová

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení: 

Datum a místo konání výběrové komise: 


