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KRITÉRIA PRO VĚCNÉ HODNOCENÍ – 4. výzva IROP – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA 
 

Max. počet bodů  115 

Min. počet bodů pro splnění 
věcného hodnocení  

 40 

kritérium Bodovací škála Referenční dokument/vyhodnocení kritéria 

Relevantní pouze pro Aktivita: Rozvoj sociálních služeb 

Připravenost projektu k realizaci.  20 bodů – žadatel předloží jako přílohu žádosti o podporu 
dokument opravňující k provedení stavby či v případě, kdy projekt 
nepodléhá stavebnímu řízení a je připraven k realizaci, uvede tuto 
skutečnost do studie proveditelnosti 
0 bodů – žadatel nepředložil jako přílohu žádosti o podporu 
dokument opravňující k provedení stavby či v případě, kdy projekt 
nepodléhá stavebnímu řízení a je připraven k realizaci, tuto 
skutečnost neuvedl do studie proveditelnosti 
 
 
 

- Studie proveditelnosti 
 
Posuzuje se, zda má žadatel platné a pravomocné stavební povolení či 
veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního záměru nebo ohlášení stavebního záměru, které bylo 
předloženo na stavební úřad a čestné prohlášení žadatele, že od ohlášení stavby 
již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil či jiné opatření stavebního úřadu, 
na jehož základě lze projekt nebo jeho jednotlivé části realizovat). V případě, že 
realizace projektu (či jeho jednotlivých částí) nepodléhá řízení stavebního úřadu 
nebo není potřeba veřejnoprávní smlouva, musí ze sdělení žadatele ve Studii 
proveditelnosti vyplývat, že aktivity projektu nevyžadují dokumenty potřebné k 
provedení stavby podle stavebního zákona a že projekt je připraven k realizaci.  

Projekt počítá se zkrácenou dobou 
realizace.  

20 bodů – realizace projektu bude ukončena do 31. 12. 2020 
10 bodů – realizace projektu bude ukončena do 31. 12. 2021 
0 bodů – realizace projektu bude ukončena po 31. 12. 2021 
 
 

- Studie proveditelnosti 
- Žádost o podporu 

 
Posouzení kritéria vychází z údajů uvedených žadatelem v žádosti o podporu a ve 
studii proveditelnosti. Žadatelem uvedena zkrácená doba realizace je závazná, 
nelze ji prodloužit. Za ukončení projektu je myšleno datum vydání kolaudačního 
souhlasu/ohlášení stavby o užívání. V případě, že realizace projektu (či jeho 
jednotlivých částí) nepodléhá řízení stavebního úřadu, bude pro posouzení 
tohoto kritéria postačovat Protokol o předání a převzetí díla. 
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Žadatel v rámci projektu poskytuje 
registrovanou sociální službu dle 
zákona č. 108/2006 Sb., která je 
podporovaná touto výzvou.  

20 bodů – žadatel v rámci projektu poskytuje více než 3 
podporované sociální služby 
15 bodů – žadatel v rámci projektu realizuje 2–3 podporované 
sociální služby 
10 bodů – žadatel v rámci projektu realizuje 1 podporovanou 
sociální službu 
0 bodů – žadatel v rámci projektu neposkytuje podporovanou 
sociální službu 
 
 

- Studie proveditelnosti 
- Žádost o podporu 

 
Z této výzvy nelze podpořit sociální službu domovy pro seniory dle § 49 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a sociální služby 
určené pouze pro cílovou skupinu senioři-osoby starší 65 let bez přiznaného 
některého ze stupňů míry závislosti podle zákona o sociálních službách.  
Dále nelze podpořit domovy se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené sociální 
služby se tedy do preferenčního kritéria nezapočítávají. Do preferenčního kritéria 
se započítávají jak stávající sociální služby, tak i nově vzniklé, díky realizaci 
projektu.  
 

Zaměření projektu na vybrané 
cílové skupiny.   

20 bodů – projekt je zaměřen na 2 a více vybraných cílových 
skupin 
10 bodů – projekt je zaměřen a jednu vybranou cílovou skupinu  
0 bodů – projekt není zaměřen na vybrané cílové skupiny 
 
Vybrané cílové skupiny: 
 

- osoby sociálně vyloučené 
- osoby ohrožené sociálním vyloučením 
- osoby se zdravotním postižením 

- Studie proveditelnosti 
- Žádost o podporu 

 
V projektu je jasně vymezená cílová skupina (cílové skupiny). Žadatel ve Studii 
proveditelnosti/v Žádosti o podporu vydefinoval cílovou skupinu projektu, 
specifikoval potřeby dané cílové skupiny v návaznosti na poskytování sociálních 
služeb a uvedl dopady a přínosy projektu na cílovou skupinu. Z popisu cílových 
skupin vyplývá, že se jedná o osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené 
sociálním vyloučením nebo o osoby se zdravotním postižením. Za cílovou 
skupinu započítanou do tohoto preferenčního kritéria nelze považovat seniory, tj. 
osoby starší 65 let bez přiznaného některého ze stupňů míry závislosti podle 
zákona o sociálních službách. 
 

Finanční náročnost projektu.   Celkové způsobilé výdaje (CZV) projektu jsou ve výši: 
20 bodů – celkové způsobilé výdaje jsou do 2 mil. Kč včetně 
15 bodů – celkové způsobilé výdaje jsou více než 2 mil. Kč do 4 
mil. Kč včetně 
0 bodů – celkové způsobilé výdaje jsou nad 4 mil. Kč.  
 

- Studie proveditelnosti 
- Žádost o podporu 

Velikost obce místa realizace 
projektu ke dni 1. 1. 
předcházejícího roku žádosti o 
podporu. 

15 bodů – velikost obce je méně jak 500 obyvatel  
10 bodů – velikost obce je 500–1000 obyvatel včetně 
5 bodů – velikost obce je 1001-2000 obyvatel včetně 
0 bodů – velikost obce je nad 2000 obyvatel 

- Studie proveditelnosti 
- Žádost o podporu 
- ČSÚ statistika www.czso.cz (počet obyvatel) 

Relevantní pouze pro aktivitu: Rozvoj komunitních center 

Připravenost projektu k realizaci.  20 bodů – žadatel předloží jako přílohu žádosti o podporu 
dokument opravňující k provedení stavby či v případě, kdy projekt 
nepodléhá stavebnímu řízení a je připraven k realizaci, uvede tuto 
skutečnost do studie proveditelnosti 
0 bodů – žadatel nepředložil jako přílohu žádosti o podporu 
dokument opravňující k provedení stavby či v případě, kdy projekt 

- Studie proveditelnosti 
 
Posuzuje se, zda má žadatel platné a pravomocné stavební povolení či 
veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního záměru nebo ohlášení stavebního záměru, které bylo 
předloženo na stavební úřad a čestné prohlášení žadatele, že od ohlášení stavby 

http://www.czso.cz/
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nepodléhá stavebnímu řízení a je připraven k realizaci, tuto 
skutečnost neuvedl do studie proveditelnosti 
 
 
 

již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil či jiné opatření stavebního úřadu, 
na jehož základě lze projekt nebo jeho jednotlivé části realizovat). V případě, že 
realizace projektu (či jeho jednotlivých částí) nepodléhá řízení stavebního úřadu 
nebo není potřeba veřejnoprávní smlouva, musí ze sdělení žadatele ve Studii 
proveditelnosti vyplývat, že aktivity projektu nevyžadují dokumenty potřebné k 
provedení stavby podle stavebního zákona a že projekt je připraven k realizaci.  

Projekt počítá se zkrácenou dobou 
realizace. 

20 bodů – realizace projektu bude ukončena do 31. 12. 2020 
10 bodů – realizace projektu bude ukončena do 31. 12. 2021 
0 bodů – realizace projektu bude ukončena po 31. 12. 2021 
 
 

- Studie proveditelnosti 
- Žádost o podporu 

 
Posouzení kritéria vychází z údajů uvedených žadatelem v žádosti o podporu a ve 
studii proveditelnosti. Žadatelem uvedena zkrácená doba realizace je závazná, 
nelze ji prodloužit. Za ukončení projektu je myšleno datum vydání kolaudačního 
souhlasu/ohlášení stavby o užívání. V případě, že realizace projektu (či jeho 
jednotlivých částí) nepodléhá řízení stavebního úřadu, bude pro posouzení 
tohoto kritéria postačovat Protokol o předání a převzetí díla. 

Žadatel v rámci projektu poskytuje 
registrovanou sociální službu dle 
zákona č. 108/2006 Sb.   

20 bodů – žadatel v rámci projektu poskytuje více než 3 sociální 
služby 
15 bodů – žadatel v rámci projektu realizuje 2–3 sociální služby 
10 bodů – žadatel v rámci projektu realizuje 1 sociální službu 
0 bodů – žadatel v rámci projektu neposkytuje podporovanou 
sociální službu 
 
 

- Studie proveditelnosti 
- Žádost o podporu 

 
Do preferenčního kritéria se započítávají jak stávající sociální služby, tak i nově 
vzniklé, díky realizaci projektu.  
 

Zaměření projektu na vybrané 
cílové skupiny.   

20 bodů – projekt je zaměřen na 2 a více vybraných cílových 
skupin 
10 bodů – projekt je zaměřen a jednu vybranou cílovou skupinu  
0 bodů – projekt není zaměřen na vybrané cílové skupiny 
 
Vybrané cílové skupiny: 
 

- osoby sociálně vyloučené 
- osoby ohrožené sociálním vyloučením 
- osoby se zdravotním postižením  

 

- Studie proveditelnosti 
- Žádost o podporu 

 
V projektu je jasně vymezená cílová skupina (cílové skupiny). Žadatel ve Studii 
proveditelnosti/v Žádosti o podporu vydefinoval cílovou skupinu projektu, 
specifikoval potřeby dané cílové a uvedl dopady a přínosy projektu na cílovou 
skupinu. Z popisu cílových skupin vyplývá, že se jedná o osoby sociálně vyloučené 
nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo o osoby se zdravotním 
postižením. 
 
 

Finanční náročnost projektu.   Celkové způsobilé výdaje (CZV) projektu jsou ve výši: 
20 bodů – celkové způsobilé výdaje jsou do 2 mil. Kč včetně 
15 bodů – celkové způsobilé výdaje jsou více než 2 mil. Kč do 4 
mil. Kč včetně 
0 bodů – celkové způsobilé výdaje jsou nad 4 mil. Kč.  
 

- Studie proveditelnosti 
- Žádost o podporu 

Velikost obce místa realizace 
projektu ke dni 1. 1. 
předcházejícího roku žádosti o 
podporu. 

15 bodů – velikost obce je méně jak 500 obyvatel  
10 bodů – velikost obce je 500–1000 obyvatel včetně 
5 bodů – velikost obce je 1001-2000 obyvatel včetně 
0 bodů – velikost obce je nad 2000 obyvatel 

- Studie proveditelnosti 
- Žádost o podporu 
- ČSÚ statistika www.czso.cz (počet obyvatel) 

http://www.czso.cz/
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