
Číslo Název kritéria Refereﾐčﾐí dokuﾏeﾐt Popis pro hodﾐoIeﾐí
HodﾐoIeﾐí 

(body)

Klíčové aktivit┞ jsou v souladu s Iíl┞ projektu, je ﾏezi ﾐiﾏi jasﾐá a logiIká vazHa. 
Klíčové aktivit┞ detailﾐě rozpraIovávají Iíle projektu a koﾐkrétﾐíﾏ a zřetelﾐýﾏ 
způsoHeﾏ přispívají k jejiIh ﾐaplňováﾐí.

ヱヰ Hodů

Klíčové aktivit┞ jsou v souladu s Iíl┞ projektu, ale ﾐeﾐí ﾏezi ﾐiﾏi zIela jasﾐá a 
logiIká vazHa. 

ヵ Hodů

Klíčové aktivit┞ ﾐejsou v souladu s Iíleﾏ projektu. ヰ Hodů

Žadatel  ﾏá ke dﾐi podáﾐí žádosti o podporu platﾐé pravoﾏoIﾐé staveHﾐí 
povoleﾐí ﾐeHo souhlas s provedeﾐíﾏ ohlášeﾐého staveHﾐího záﾏěru ﾐeHo 
účiﾐﾐou veřejﾐoprávﾐí sﾏlouvu ﾐahrazujíIí staveHﾐí povoleﾐí.  

ヵ Hodů

Projekt ﾐeﾏá ke dﾐi podáﾐí žádosti o podporu platﾐé pravoﾏoIﾐé staveHﾐí 
povoleﾐí ﾐeHo souhlas s provedeﾐíﾏ ohlášeﾐého staveHﾐího záﾏěru ﾐeHo 
účiﾐﾐou veřejﾐoprávﾐí sﾏlouvu ﾐahrazujíIí staveHﾐí povoleﾐí.

ヰ Hodů

V projektu je popsáﾐ pozitivﾐí dopad pláﾐovaﾐýIh aktivit ﾐa začleňováﾐí Iílové 
skupiﾐ┞ do společﾐosti. Žadatel ve Studii proveditelﾐosti/v Žádosti o podporu 
uvedl vazHu ﾏezi potřeHﾐostí projektu a příﾐoseﾏ pro Iílovou skupiﾐu. Uvedl, jak 
realizovaﾐé aktivit┞ přispějí k řešeﾐí proHléﾏů Iílové skupiﾐ┞. V projektu je 
popsáﾐ jasﾐý a očekávaﾐý příﾐos projektu pro Iílovou skupiﾐu. Výstup a výsledek 
projektu odpovídají potřeHáﾏ Iílové skupiﾐ┞.

ヱヰ Hodů

V projektu ﾐeﾐí popsáﾐ pozitivﾐí dopad pláﾐovaﾐýIh aktivit ﾐa začleňováﾐí Iílové 
skupiﾐ┞ do společﾐosti. Žadatel ve Studii proveditelﾐosti/v Žádosti o podporu 
ﾐeuvedl vazHu ﾏezi potřeHﾐostí projektu a příﾐoseﾏ pro Iílovou skupiﾐu. ) 
popisu ﾐev┞plývá, zda a jak realizovaﾐé aktivit┞ přispějí k řešeﾐí proHléﾏů Iílové 
skupiﾐ┞ a zároveň ﾐeﾐí uvedeﾐ jasﾐý a očekávaﾐý příﾐos projektu pro Iílovou 
skupiﾐu. Výstup a výsledek projektu odpovídají potřeHáﾏ Iílové skupiﾐ┞.

ヵ Hodů

Neodpovídají potřeHáﾏ IíloýIh skupiﾐ, ﾐepřispívají jejiIh začlaňováﾐí do 
společﾐosti.

ヰ Hodů

2.

TeIhﾐiIká připraveﾐost projektu. 

(Aspekt proveditelnosti)

Žádost o podporu, StaveHﾐí povoleﾐí ﾐeHo 
souhlas s provedeﾐíﾏ ohlášeﾐého staveHﾐího 
záﾏěru ﾐeHo veřejﾐoprávﾐí sﾏlouva ﾐahrazujíIí 
staveHﾐí povoleﾐí ﾐeHo Čestﾐé prohlášeﾐí 
žadatele, že ﾐeﾐí v┞žadováﾐo staveHﾐí povoleﾐí, 
ohlášeﾐí stavH┞ aﾐi jiﾐé opatřeﾐí staveHﾐího 
úřadu

VěIﾐé hodﾐoIeﾐí žádosti o podporu v ヱ. výzvě MAS IROP – "MAS Vodňanská ryHa, z.s. – IROP – Rozvoj infrastruktury pro zlepšení 
dostupnosti a zkvalitnění soIiálníIh služeH" – aktivita Rozvoj soIiálníIh služeH

3.

V projektu je popsáﾐ pozitivﾐí dopad 
pláﾐovaﾐýIh aktivit ﾐa začleňováﾐí Iílové 
skupiﾐ┞ do společﾐosti. 

ふAspekt účelnosti a potřebnostiぶ

Žádost o podporu,
Studie proveditelﾐosti ふzejﾏéﾐa v kap.ン, ヵ, ヶ a 
12).

1.

VazHa ﾏezi Iíl┞ projektu a popiseﾏ 
klíčovýIh/hlavﾐíIh aktivit. 

ふAspekt účelnostiぶ

Žádost o podporu, záložka Cíl projektu a Popis 
klíčovýIh aktivit, relevaﾐtﾐí příloh┞ s popiseﾏ 
klíčovýIh aktivit ふpokud e┝istujíぶ, Studie 
proveditelnosti



Projekt posk┞tuje ン a víIe soIiálﾐíIh služeH podle zákoﾐa č. ヱヰ8/ヲヰヰヶ SH., o 
soIiálﾐíIh služHáIh, v platﾐéﾏ zﾐěﾐí.

ヲヰ Hodů

Projekt posk┞tuje ヲ podle zákoﾐa č. ヱヰ8/ヲヰヰヶ SH., o soIiálﾐíIh služHáIh, v 
platﾐéﾏ zﾐěﾐí.

ヱヰ Hodů

Projekt posk┞tuje ヱ soIiálﾐí služHu. ヵ Hodů

Projekt ﾐeposk┞tuje žádﾐou soIiálﾐí služHu podle zákoﾐa č. ヱヰ8/ヲヰヰヶ SH., o 
soIiálﾐíIh služHáIh, v platﾐéﾏ zﾐěﾐí.

ヰ Hodů

Projekt je svýﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ zaIíleﾐ ﾐa dvě a víIe IílovýIh skupiﾐ. Žadatel v Žádosti 
o podporu/ve Studii proveditelnosti v kapitole 3, 5, 6 a 12 popsal Iílové skupiﾐ┞ 
projektu. ) popisu je zřejﾏé, že projekt je zaﾏěřeﾐ ﾐa dvě a víIe IílovýIh skupiﾐ. 

ヱヰHodů

Projekt je svýﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ zaIíleﾐ pouze ﾐa jedﾐu Iílovou skupiﾐu. Žadatel v 
Žádosti o podporu/ve Studii proveditelﾐosti v kapitole ン, ヵ, ヶ a ヱヲ popsal Iílovou 
skupiﾐu projektu. ) popisu je zřejﾏé, že projekt je zaﾏěřeﾐ pouze ﾐa jedﾐu 
Iílovou skupiﾐu.

ヵ Hodů

Projek ﾐeﾐí svýﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ zaIíleﾐ ﾐa žádﾐou z IílovýIh skupiﾐ. ヰ Hodů

Celkové způsoHilé výdaje jsou v rozsahu ンヰヰ ヰヰヰ,ヰヰ - ヵヰヰ ヰヰヰ,ヰヰ Kč ヲヰ Hodů

Celkové způsoHilé výdaje jsou v rozsahu ヵヰヰ ヰヰヱ,ヰヰ - ヱ ヰヰヰ ヰヰヰ,ヰヰ Kč 10 body

Celkové způsoHilé výdaje jsou víIe ﾐež ヱ ヰヰヰ ヰヰヰ,ヰヰ Kč ヵ Hodů

RealizaIí projektu vzﾐikﾐe zázeﾏí pro uživatele soIiálﾐíIh služeH ふteréﾐﾐí, 
aﾏHulaﾐtﾐíぶ v úzeﾏí realizaIe projektu. Vzﾐikeﾏ zázeﾏí ﾐeﾐí ﾏ┞šleﾐo pořízeﾐí 
auta ﾐeHo vzﾐik/rekoﾐstrukIe zázeﾏí pro praIovﾐík┞.

ヵ Hodů

RealizaIí projektu ﾐevzﾐikﾐe zázeﾏí pro uživatele soIiálﾐíIh služeH ふteréﾐﾐí, 
aﾏHulaﾐtﾐíぶ v úzeﾏí realizaIe projektu. Vzﾐikeﾏ zázeﾏí ﾐeﾐí ﾏ┞šleﾐo pořízeﾐí 
auta ﾐeHo vzﾐik/rekoﾐstrukIe zázeﾏí pro praIovﾐík┞.

ヰ Hodů

6.

Fiﾐaﾐčﾐí ﾐáročﾐost projektu.  Celkové 
způsoHilé výdaje se zaokrouhlují ﾏateﾏatiIk┞ 
ﾐa jedﾐo desetiﾐﾐé ﾏísto.

ふAspekt hospodárnostぶ

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti7.

Vzﾐik zázeﾏí pro uživatele soIiálﾐíIh služeH 
ふteréﾐﾐí, aﾏHulaﾐtﾐíぶ v úzeﾏí realizaIe 
projektu. Vzﾐikeﾏ zázeﾏí ﾐeﾐí ﾏ┞šleﾐo 
pořízeﾐí auta ﾐeHo vzﾐik/rekoﾐstrukIe zázeﾏí 
pro praIovﾐík┞.

ふAspekt účelnosti a potřebnostiぶ

Projekt je svýﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ zaIíleﾐ ﾐa dvě a 
víIe IílovýIh skupiﾐ. 

ふAspekt účelnosti a potřebnostiぶ

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti (kap. 3, 5, 6 a 12)

5.

4.

Projekt posk┞tuje víIe soIiálﾐíIh služeH ふpodle 
zákoﾐa č. ヱヰΒ/ヲヰヰヶ SH., o soIiálﾐíIh služHáIh, 
v platﾐéﾏ zﾐěﾐíぶ. 

ふAspekt účelnosti a potřebnostiぶ

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti (kap. 6)



V projektu jsou uvedeﾐa hlavﾐí rizika v realizačﾐí fázi i ve fázi udržitelﾐosti a 
způsoH┞ jajiIh eliﾏiﾐaIe.

ヱヰ Hodů

Projektu jsou uvedeﾐa hlavﾐí rizika a jejiIh eliﾏiﾐaIe pouze v provozﾐí fázi ﾐeHo 
ve fázi udržitelﾐosti a ﾐeHo jsou uvedeﾐa hlavﾐí rizika v realizačﾐí fázi i ve fázi 
udržitelﾐosti, ale ﾐejsou uvedeﾐ┞ způsoH┞ jejiIh eliﾏiﾐaIe.

ヵ Hodů

V projektu ﾐejsou uvedeﾐa hlavﾐí rizika v realizačﾐí fázi a ve fázi udržitelﾐosti 
projektu aﾐi způsoH┞ jejiIh eliﾏiﾐaIe.

ヰ Hodů

Miﾐiﾏálﾐí počet Hodů, aH┞ projekt uspěl je ヴヵ Hodů. Ma┝iﾏálﾐí počet Hodů je Γヰ.

8.

Aﾐalýza rizik.

(Aspekt proveditelnost)

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti


