
 
 

Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení  

 

MAS Strážnicko, z.s.  Výzva č. 4  - IROP - „Sociální bydlení“ 

Vazba na výzvu ŘO IROP č. 85 „Sociální podnikání – integrované projekty CLLD“ 

   

Kritéria věcného hodnocení:  

+  minimální počet bodů pro kladné hodnocení žádosti o podporu a maximálně možný počet (zisk) bodů 

Poř. 

číslo 

Věcné kritérium – 

název a popis 

Typ kritéria 

(hodnotící) 

Hodnocení 

(kategorie/body) 

Zdroj informací 

1 Počet lůžek na byt, 

která vzniknou 

realizací projektu 

hodnotící Projekt vytváří 1 

lůžko na 1 byt   

/ 5 bodů 

Projekt vytváří 2 

lůžka na 1 byt 

 

 / 10 bodů 

Projekt vytváří 3 

lůžka na 1 byt 

 / 15 bodů 

Žádost o finanční 

podporu 

Studie 

proveditelnosti (kap. 

6 Výstupy projektu) 
 

2 Bezbariérový přistup 

k výstupu projektu 

hodnotící K vybudovanému 

sociálnímu 

bydlení není 

zajištěn 

bezbariérový 

přístup 

/ 0 bodů 

 

K vybudovanému 

sociálnímu 

bydlení je zajištěn 

bezbariérový 

přístup 

/ 15 bodů 

 

Žádost o finanční 

podporu 

Studie 

proveditelnosti (kap. 

2 Podrobný popis 

projektu) 



3 Možnost využívání 

terénních sociálních 

služeb 

hodnotící V místě realizace 

projektu není 

zajištěna možnost 

využívání 

terénních 

sociálních služeb 

 / 0 bodů 

V místě realizace 

projektu je 

zajištěna možnost 

využívání 

terénních 

sociálních služeb 

/ 10 bodů 
 

Žádost o finanční 

podporu 

Studie 

proveditelnosti 

)kap. 2 Podrobný 

popis projektu) 

 

4 Využití stávajících 

budov 

 hodnotící Projekt k realizaci 

sociálního bydlení 

nevyužívá 

stávajících budov 

(výstavba nového 

domu) 

/ 0 bodů 

Projekt k realizaci 

sociálního bydlení 

využívá stávajících 

budov (nejedná 

se o výstavbu 

nového domu) 

 / 10 bodů  
 

Žádost o finanční 

podporu  

Studie 

proveditelnosti 

(kap. 2 Podorbný 

popis projektu) 

5 

 

Rizika projektu  hodnoticí Žadatel neuvedl  v 

žádosti rizika 

v realizační fázi 

projektu a ve fázi 

udržitelnosti (platí 

současně) 

/ 0 bodů  

Žadatel uvedl 

relevantní rizika 

ve fázi realizace a 

udržitelnosti 

projektu 

/ 10  bodů 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

(kapitola 9 Rizika 

projektu) 

Minimální počet dosažených bodů:  30  Maximální  počet dosažených  bodů: 60 


