
Platnost od:  12. 9. 2018

Číslo Název kritéria Aspekt kvality projektu
Referenční 

dokument
Popis pro hodnocení

Hodnocení 

(body)

Přidělené 

hodnocení
Odůvodnění

Projektem je revitalizován či 

rekonstruován stávající objekt
10

Projektem není revitalizován či 

rekonstruován stávající objekt 
0

Počet obyvatel od 3.001 10

Počet obyvatel od 1 001 do 3 

000 včetně
5

Počet obyvatel do 1 000 včetně 0

Název projektu: 

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. O 3 – Dostupné a kvalitní sociální služby 

Integrované strategie MAS Boleslavsko

Název výzvy MAS: „MAS Boleslavsko – IROP – Dostupné a kvalitní sociální služby“

Číslo výzvy MAS:     3. výzva

Název výzvy ŘO:     Sociální infrastruktura – int. pr. CLLD

Číslo výzvy ŘO:      62

Registrační číslo projektu: 
Žadatel: 

1.

Kvalita projektu a jeho přínos pro 

cílové skupiny:

Revitalizace stávajícího objektu Žádost o podporu,

Studie proveditelnosti,

Projektová 

dokumentace

Účelnost projektu,

Potřebnost projektu,

Hospodárnost projektu

2.

Kvalita projektu a jeho přínos pro 

cílové skupiny:

Velikost obce/oblasti podle počtu 

obyvatel, ve které je komunitní 

centrum? 

Žádost o podporu,

Studie proveditelnosti

Účelnost projektu,

Potřebnost projektu



Projekt poskytuje více než 

jednu registrovanou sociální 

službu

10

Projekt poskytuje jednu 

registrovanou sociální službu
5

Projekt neposkytuje 

registrovanou sociální službu
0

Do projektu jsou zapojeni 

kromě žadatele další 2 

partneři, kteří se podílejí na 

naplňování cílů projektu a 

budou zapojeni do 

uskutečňování aktivit při práci 

s komunitou

10

Do projektu je zapojen kromě 

žadatele další 1 partner, který 

se podílí na naplňování cílů 

projektu a bude zapojen do 

uskutečňování aktivit při práci 

s komunitou

5

Do projektu kromě žadatele 

není zapojen žádný partner 0

Žadatel předložil potvrzení o 

podání žádosti o stavební 

povolení nebo čestné 

prohlášení, že realizace 

projektu nepodléhá 

stavebnímu řízení (ohlášení), 

nebo součástí projektu nejsou 

5

Žadatel nepředložil potvrzení o 

podání žádosti o stavební 

povolení nebo čestné 

prohlášení, že realizace 

projektu nepodléhá 

stavebnímu řízení (ohlášení), 

nebo součástí projektu nejsou 

stavební práce

0

4.

Kvalita projektu a jeho přínos pro 

cílové skupiny:

Dokladování zapojení partnera do 

realizace projektu

Memorandum o 

spolupráci

Účelnost projektu,

Potřebnost projektu

3.

Kvalita projektu a jeho přínos pro 

cílové skupiny: 

Projekt poskytuje jednu, nebo více 

registrovaných sociálních služeb

Žádost o podporu,

Studie proveditelnosti

Účelnost projektu,

Potřebnost projektu,

Soulad s horizontálními 

principy

5.

Připravenost projektu:

Připravenost projektu k realizaci po 

stavební stránce již v době podání 

žádosti o podporu

Žádost o podporu, 

stavební povolení/ 

potvrzení o podání 

žádosti o stavební 

povolení/ čestné 

prohlášení žadatele, že 

není vyžadováno 

stavební povolení,  

stavby ani jiné opatření 

stavebního úřadu

Efektivnost projektu,

Hospodárnost projektu,

Proveditelnost projektu



Celkové výdaje činí max. 500 

000,0 Kč
10

Celkové výdaje jsou v rozsahu 

500 000,1 - 800 000,0 Kč
5

Celkové výdaje jsou v rozsahu 

800 000,1 - 1 000 000,0 Kč
0

Jsou uvedena hlavní rizika v 

realizační fázi projektu i ve fázi 

udržitelnosti a způsoby jejich 

eliminace

5

Nejsou uvedena hlavní rizika v 

realizační fázi projektu i ve fázi 

udržitelnosti a způsoby jejich 

eliminace

0

Žadatel popisuje, jak bude 

komunitní centrum využito v 

době bezprostředně po 

kolaudaci a pak následně i v 

době udržitelnosti projektu

10

Žadatel popisuje, jak bude 

komunitní centrum využito v 

době bezprostředně po 

kolaudaci, ale nepopisuje jak 

bude využito v době 

udržitelnosti projektu

5

Žadatel nepopisuje, jak bude 

komunitní centrum využito v 

době bezprostředně po 

kolaudaci ani v době 

udržitelnosti projektu

0

0

Účelnost projektu,

Potřebnost projektu,

Proveditelnost projektu

Účelnost projektu   

Potřebnost projektu
8.

Finanční náročnost projektu a zajištění 

jeho udržitelnosti:

Využití a udržitelnost komunitního 

centra

Studie proveditelnosti

6.
Finanční náročnost projektu a zajištění 

jeho udržitelnosti:

Finanční náročnost projektu

Žádost o podporu,

Rozpočet projektu,

Studie proveditelnosti

Účelnost projektu,

Efektivnost projektu,

Hospodárnost projektu

Celkový počet bodů

(celkové způsobilé výdaje se pro hodnocení 

zaokrouhlují matematicky na 1 desetinné 

místo)

7.

Finanční náročnost projektu a zajištění 

jeho udržitelnosti:

Rizika projektu a způsoby jejich 

eliminace

Žádost o podporu, 

Rozpočet projektu, 

Studie proveditelnosti



Maximální počet bodů je 70.

Minimální počet bodů pro splnění podmínek věcného hodnocení je 35 bodů.

Dobrovická muzea, o.p.s., Mgr. Josef 

Nešněra
DOBROVÍT ochotnický divadelní 

soubor města Dobrovice, Olga 

Datum a místo konání Výběrové 

komise:

Jména členů Výběrové komise: Podpisy členů Výběrové komise:

Obec Bradlec, Marie Horáková, 

předsedkyně komise

Přemysl Studničný

Město Kosmonosy, Ing. Jiří Müller

Petr Rajtr st.

Mgr. Karel Horčička

Městys Březno, Barbora Adamcová


