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5.výzva „MAS Telčsko- IROP –Podpora sociálních služeb na území MAS Telčsko“ 

 

Kontrolní list věcného hodnocení 
platnost od 18.2. 2020 

 

Registrační číslo žádosti o 

podporu 

 

Název žádosti o podporu  

Žadatel  

Číslo výzvy ŘO IROP Výzva ŘO IROP č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“ 

Číslo a název výzvy MAS 5. výzva- „MAS Telčsko-IROP- Podpora sociálních služeb na území MAS Telčsko“ 
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Číslo 

kritéria 
Hodnotící kritérium Hodnocení kritéria Počet získaných bodů 

1 

Projekt podpoří rozvoj 

nebo rozšíření poskytované 

registrované sociální služby 

prostřednictvím rozšíření 

stávajících prostor a/nebo 

nákupem vozidla 

(Aspekt účelnosti, 

efektivnosti) 

 

0 bodů – Projekt využívá stávající prostory pro poskytování registrované 

sociální služby 

5 bodů – Projekt podpoří rozšíření stávajících prostor pro poskytování 

registrované sociální služby nebo pořízení vozidla pro poskytování 

terénní služby 

10 bodů-  Projekt podpoří rozšíření stávajících prostor pro poskytování 

registrované sociální služby a současně pořízení vozidla pro poskytování 

terénní služby 

 

 

Referenční dokumenty: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti.  

Odůvodnění:  
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2 

Dopad realizace projektu 

do území více obcí regionu 

MAS Mikroregionu Telčsko 
 

(Aspekt účelnosti, 

efektivnosti) 

0 bodů – Projekt má dopad na území 1 obce  

5 bodů – Projekt má dopad na území 2 obcí 

10 bodů – Projekt má dopad na území 3 a více obcí 

 

Referenční dokumenty: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti. 

Odůvodnění:  
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3 

V projektu je popsán 

pozitivní dopad 

plánovaných aktivit na 

začleňování cílové skupiny 

do společnosti 

(Aspekt účelnosti, 

proveditelnosti) 

0 bodů – V projektu není popsán pozitivní dopad plánovaných 

aktivit na začleňování cílové skupiny do společnosti. Žadatel ve 

Studii proveditelnost/Žádosti o podporu neuvedl vazbu mezi 

potřebností projektu a přínosem pro cílovou skupinu. Z popisu 

nevyplývá, zda a jak realizované aktivity přispějí k řešení problémů 

cílové skupiny a zároveň není uveden jasný a očekávaný přínos 

projektu pro cílovou skupinu.  

10 bodů – V projektu je popsán pozitivní dopad plánovaných 

aktivit na začleňování cílové skupiny do společnosti. Žadatel ve 

Studii proveditelnost/Žádosti o podporu uvedl vazbu mezi 

potřebností projektu a přínosem pro cílovou skupinu. Uvedl, jak 

realizované aktivity přispějí k řešení problémů cílové skupiny. 

V projektu je popsán jasný a očekávaný přínos projektu pro 

cílovou skupinu. 

 

Referenční dokumenty: Žádosti o podporu, Studie proveditelnosti. 

Odůvodnění:  
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4 

Výše celkových 

způsobilých výdajů 

(Aspekt hospodárnosti, 

efektivnosti) 

0 bodů – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou vyšší 

než 1 000 000,- Kč 

5 bodů – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 

v rozmezí od 700.000,- do  1 000 000,- Kč včetně 

10 bodů - Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou nižší 

než 700 000,- Kč 

 

Referenční dokumenty: Žádosti o podporu, souhrnný rozpočet projektu 

Odůvodnění:  

 

5 

Zkušenost v oblasti 

poskytování sociálních 

služeb k datu podání 

Žádosti o podporu 

(Aspekt proveditelnosti) 

0 bodů – Žadatel nemá zkušenost v oblasti poskytování sociálních 

služeb delší než dva roky včetně 

10 bodů – Žadatel má více jak dvouletou zkušenost v oblasti 

poskytování sociálních služeb 

 

Referenční dokumenty:  Žádosti o podporu, Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz/socreg 

Odůvodnění:  

 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg
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Minimální bodová hranice: 25 bodů          

Maximální počet bodů: 50 bodů 

 

Celkový počet získaných bodů: 

 

Celkové shrnutí věcného hodnocení 

Žádost o podporu splnila/nesplnila * kritéria věcného hodnocení 

* (Nehodící se škrtněte) 

 

Datum jednání VK:  

 

Členové výběrové komise: 

 

 

Ing. Dana Posádová  

Ing. Věra Peichlová  

Mgr. Luděk Rux  

Pan Pavel Komín  

Mgr. Hynek Vohoska 
 


