
 

VĚCNÉ HODNOCENÍ - PODPORA KOMUNITNÍCH CENTER II 

Název kritéria věcného 
hodnocení 

Popis kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Zdroj informací 

DOKLADOVÁNÍ ZAPOJENÍ 
PARTNERA DO REALIZACE 
PROJEKTU 

Žadatel doložil 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 jsou zapojeni kromě žadatele další 2 či 
více partnerů, 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 doložil souhlas obce s realizací projektu 
komunitního centra 

10 bodů Žadatel doložil souhlas obce s realizací projektu 
komunitního centra  
0 bodů – Žadatel nedoložil souhlas obce s realizací projektu 
komunitního centra  

Příloha doklad o 
souhlasu obce 
s realizací projektu 
komunitního centra 

 

V PROJEKTU JSOU UVEDENA 
RIZIKA V REALIZAČNÍ FÁZI I VE 
FÁZI UDRŽITELNOSTI A ZPŮSOBY 
JEJICH ELIMINACE 
 

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

10 bodů-Žadatel uvedl technická, finanční, právní a provozní 
rizika jak v realizační fázi, tak i ve fázi udržitelnosti a způsob 
jejich eliminace. 
0 bodů-Žadatel neuvedl pro fázi realizační a/nebo fázi 
udržitelnosti žádná rizika a/nebo neuvedl způsob jejich 
eliminace  

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 (PODLE 
POČTU OBYVATEL) VE KTERÉM 
JE PROJEKT REALIZOVÁN  

Velikost obce dle počtu obyvatel, ve kterém je  
Projekt realizován, tj. dle místa realizace v  
žádosti o podporu. Počet obyvatel obce /města je 
kontrolován k 31.12. roku, který předcházel roku, kdy 
došlo ke dni podání žádosti o podporu. 
 
 

10 bodů - obec, na jejímž území je projekt realizován, má do 
500 obyvatel 
5 bodů - obec, na jejímž území je projekt realizován, má 501 až 
1 000 obyvatel 
0 bodů - obec, na jejímž území je projekt realizován, má 1001 
obyvatel a více 

žádost o podporu 
data ČSÚ 

Minimální bodová hranice pro splnění podmínek věcného hodnocení je 27 bodů. 


