
 

Věcné hodnocení – Sociální infrastruktura II 

Název kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Zdroj informací 

Zaměření projektu na počet cílových skupin 
Aspekt kvality projektu - účelnost 

10 bodů – Projekt je svým zaměřením zacílen na 2 a více cílové 
skupiny 
5 bodů – Projekt je svým zaměřením zacílen na 1 cílovou skupinu 
0 bodů – Projekt svým zaměřením není zacílen ani na jednu 
cílovou skupinu 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

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 
Aspekt kvality projektu - hospodárnost 

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 

Počet podpořených poskytovaných druhů 
sociálních služeb. 
Jedná se o jakoukoliv poskytovanou sociální službu v 
souladu se zákonem 108/2006 Sb. 
Aspekt kvality projektu - efektivnost 

10 bodů – Projekt poskytuje 2 a více sociálních služeb. Jedná 
se, o jakoukoliv poskytovanou sociální službu v souladu se 
zákonem 108/2006 Sb.  
5 bodů – Projekt poskytuje 1 nově poskytovanou sociální 
službu. Jedná se o nově poskytovanou sociální službu v 
souladu se zákonem 108/2006 Sb. 
0 bodů – projekt neposkytuje žádnou sociální službu 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

Nárůst okamžité kapacity sociálních služeb 
Aspekt kvality projektu - efektivnost 

20 bodů – Projekt navyšuje okamžitou kapacitu poskytované 
sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. o 4 a více uživatelů. 
Jedná se o porovnání okamžité kapacity dané sociální služby k 
datu zahájení realizace projektu a jejího nárůstu k datu 
ukončení realizace projektu.  
10 bodů – Projekt navyšuje okamžitou kapacitu poskytované 
sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. o 2-3 uživatelů. Jedná 
se, o porovnání okamžité kapacity dané sociální služby k datu 
zahájení realizace projektu a jejího nárůstu k datu ukončení 
realizace projektu.  
0 bodů – Projekt navyšuje okamžitou kapacitu poskytované 
sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. o 0-1 uživatelů. Jedná 
se, o porovnání okamžité kapacity dané sociální služby k datu 
zahájení realizace projektu a jejího nárůstu k datu ukončení 
realizace projektu. 

Žádost o podporu 
(indikátor 6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce) 
Studie proveditelnosti 



 

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


