
 

Věcné hodnocení - Komunitní centra 

Název kritéria věcného 
hodnocení 

Popis kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Zdroj informací 

Dokladování zapojení partnera 
do realizace projektu 

Žadatel doložení že do realizace projektu jsou zapojeni 
další partneři, kteří přispějí k naplňování cílů komunitního 
centra a podílejí se na uskutečňování aktivit při práci s 
komunitou 

10 bodů – Do projektu je zapojen kromě žadatele další 2 
partneři, kteří se podílejí na naplňování cílů komunitního 
centra a budou zapojeni do uskutečňování aktivit při práci 
s komunitou 
5 bodů - Do projektu je zapojen kromě žadatele 1 partner, 
který se podílí na naplňování cílů komunitního centra a bude 
zapojen do uskutečňování aktivit při práci s komunitou 
0 bodů – Do projektu kromě žadatele není zapojen žádný 
partner 

Příloha 
Memorandum o 
spolupráci 

Souhlas obce s realizací projektu 
komunitního centra 

Žadatel doloží souhlas obce s realizací projektu 
komunitního centra 

10 bodů Žadatel doloží souhlas obce s realizací projektu 
komunitního centra  
0 bodů – Žadatel nedoloží souhlas obce s realizací projektu 
komunitního centra  

Příloha doklad o 
souhlasu obce 
s realizací projektu 
komunitního centra 

 
Stanovení rizik a jejich eliminace 
Žadatel předkládá přehled 
možných rizik projektu v 
realizační fázi a době 
udržitelnosti s vyznačením 
pravděpodobnosti výskytu, 
závažnosti, celkového dopadu a 
navrženým způsobem eliminace 
rizika 

Žadatel předkládá přehled možných rizik projektu v 
realizační fázi a době udržitelnosti s vyznačením 
pravděpodobnosti výskytu, závažnosti, celkového dopadu 
a navrženým způsobem eliminace rizika 

10 bodů - Žadatel uvedl všechna hlavní /finanční, personální 
organizační a věcná/ rizika jak v realizační fázi, tak i ve fázi 
udržitelnosti a způsob jejich eliminace  
5 bodů - Žadatel uvedl jen rizika/finanční, personální, 
organizační a věcná/, pouze pro jednu fázi projektu – buď fázi 
realizační, nebo fázi udržitelnosti. 
0 bodů - Žadatel neuvedl pro fázi realizační a fázi udržitelnosti 
žádná rizika.  

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 

Zaměření projektu na počet 
cílových skupin 

Žadatel popsal zaměření projektu na konkrétní cílové 
skupiny 

10 bodů - projekt je zaměřen na 3 cílové skupiny 
5 bodů - projekt je zaměřen na 1 až 2 cílové skupiny  

žádost o podporu 
studie proveditelnosti 

Velikost obce/města, ve kterém 
je zřizováno komunitní centrum 
podle počtu obyvatel 

Velikost obce dle počtu obyvatel, ve kterém je  
zřizováno komunitní centrum, tj. dle místa realizace v  
žádosti o podporu. Počet obyvatel obce /města je uveden 
k 31.12. roku, který předcházel roku, kdy došlo k registraci 
žádosti o podporu. 
 
 

5 bodů - obec, na jejímž území je komunitní centrum 
zřizováno, má méně než 1 000 obyvatel 
3 body - obec, na jejímž území je komunitní centrum 
zřizováno, má 1 001 až 4 000 obyvatel 
0 bodů - obec, na jejímž území je komunitní centrum 
zřizováno, má více než 4 000 obyvatel 

žádost o podporu 

V komunitním centru jsou 
poskytovány sociální služby dle 

Žadatel popíše a doloží, zda má zajištěnou sociální službu 
dle zákona anebo základní sociální poradenství.  

5 bodů - v komunitním centru je poskytována 1 a více 
sociálních služeb dle zákona č. 108 o Sociálních službách 

studie proveditelnosti 
povinné přílohy 



 

zákona č. 108 o Sociálních 
službách 

3 body - v komunitním centru není poskytována žádná sociální 
služba dle zákona č. 108 o Sociálních službách, ale pouze 
základní sociální poradenství 

 


