
OHeIﾐá pravidla ふverze, platnost ): verze 1.11, platnost 15. 5. 2018

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)

Přiděleﾐé 
hodﾐoIeﾐí

Odůvodﾐěﾐí

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 proveditelﾐosti popsal 
Iílové skupiﾐy 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 svýﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐeIílí ﾐa dvě a víIe IílovýIh skupiﾐ. 
Žadatel v Žádosti o podporu/ve Studii proveditelﾐosti popsal 
Iílové skupiﾐy projektu. ) popisu je zřejﾏé, že projekt je 
zaﾏěřeﾐ ﾐa jedﾐu Iílovou skupiﾐu. 

ヰ Hodů

Projekt poskytuje zázeﾏí pro ン a víIe typů aktivit. ヱ5 Hodů

Projekt poskytuje zázeﾏí pro ヲ typy aktivit. ヱヰ Hodů

Projekt poskytuje zázeﾏí pouze pro ヱ typ aktivit. 5 Hodů

Bude využita stávajíIí ﾐevyužívaﾐá, zIhátralá, případﾐě 
ﾐezkolaudovaﾐá Hudova či její část ふkritériuﾏ platí pro 
rekoﾐstrukIi Hudovy i pro projekty zaﾏěřeﾐé pouze ﾐa vyHaveﾐí 
koﾏuﾐitﾐího Ieﾐtraぶ.

ヱヰ Hodů

NeHude využita stávajíIí ﾐevyužívaﾐá, zIhátralá, případﾐě 
ﾐezkolaudovaﾐá Hudova či její část ふkritériuﾏ platí pro ﾐovou 
stavHu i pro projekty žaﾏěřeﾐé pouze ﾐa vyHaveﾐí koﾏuﾐitﾐího 
Ieﾐtra v ﾐovostavHěぶ.

ヰ Hodů

Název výzvy MAS: MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. - IROP - Rozvoj koﾏuﾐitﾐíIh Ieﾐter

Číslo výzvy MAS: 6

Název výzvy ŘO: Výzva č. ヶヲ SoIiálﾐí iﾐfrastruktura
SpeIifiIká pravidla ふverze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018

Číslo výzvy ŘO: 62.

Název projektu:

VěIﾐé hodﾐoIeﾐí žádosti o podporu v opatřeﾐí č. ヲ - SoIiálﾐí začleňováﾐí a soIiálﾐí služH┞ Iﾐtegrovaﾐé strategie MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s.

1.

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

2.

Koﾏuﾐitﾐí Ieﾐtruﾏ posk┞tﾐe zázeﾏí 
pro víIe aktivit ふsoIiálﾐí, vzděláváﾐí, 
volﾐočasové aktivit┞, kulturﾐí a 
zájﾏové akIeぶ.

ふAspekt efektivnosti a účelnostiぶ

Žádost o podporu, Výzva MAS, Studie 
proveditelnosti

3.

V┞užití stávajíIíIh Hudov a jejiIh částí 
- projekt zaHývajíIí se staveHﾐí 
oHﾐovou ﾐev┞užívaﾐé, zIhátralé, 
případﾐě ﾐezkolaudovaﾐé 
Hudov┞/areálu či jeﾐ v┞Haveﾐíﾏ 
budovy.

(Aspekt efektivity)

Žádost o podporu, Projektová 
dokumentace, Studie proveditelnosti

Platnost od: 7. 1. 2019

Koﾐtrolﾐí list pro věIﾐé hodﾐoIeﾐí žádosti o podporu v opatřeﾐí č. ヲ SoIiálﾐí začleňováﾐí a soIiálﾐí služH┞
Iﾐtegrovaﾐé strategie MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s.

Žádost o podporu, Výzva MAS, Studie 
proveditelnosti

Registračﾐí číslo projektu:

Žadatel:



OHeI, ﾐa jejíﾏž úzeﾏí je projekt realizováﾐ, ﾏá ﾏéﾐě ﾐež 5ヰヰ 
obyvatel.

ヱ5 Hodů

OHeI, ﾐa jejíﾏž úzeﾏí je projekt realizováﾐ, ﾏá 5ヰヰ - ヲ ヰヰヰ 
obyvatel.

ヱヰ Hodů

OHeI, ﾐa jejíﾏž úzeﾏí je projekt realizováﾐ, ﾏá víIe ﾐež ヲ ヰヰヰ 
obyvatel.

5 Hodů

Miﾐiﾏálﾐí počet Hodů, aH┞ projekt uspěl je ヲヵ Hodů. Ma┝iﾏálﾐí počet Hodů je ヵヰ.

Podpis┞ přítoﾏﾐýIh čleﾐů hodﾐotíIí koﾏise:

Datuﾏ a ﾏísto koﾐáﾐí hodﾐotíIí koﾏise:

Jﾏéﾐo a podpis zapisovatele:

Jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí:

Jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí:

4.

Velikost oHIe ふdle ČSÚ - Počet 
oH┞vatel v oHIíIh České repuHlik┞ k ヱ. 
1. 2018 

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-

obyvatel-v-obcich-see2a5tx8j)

ふAspekt účelnostiぶ

Žádost o podporu, Studie proveditelﾐosti

Jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí:

Jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí:

Složeﾐí koﾏise: )ávěrečﾐé v┞jádřeﾐí koﾏise ふkoﾏise doporučuje/ﾐedoporučuje projekt 


