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Věcné hodnocení žádosti o podporu v 7. výzvě IROP -  MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Rozvoj 
sociálních služeb na území MAS Slavkovské bojiště, z.s. - aktivita Rozvoj sociálních služeb 

     

SC 2.1 - aktivita Rozvoj sociálních služeb    

      

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení 
Hodnocení 

(body) 

1. 

Počet řešených sociálních služeb v projektu 
(podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, v platném znění).  
 

(Aspekt účelnosti a potřebnosti) 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti 

Projekt se týká 2 a více sociálních služeb. 10 bodů 

Projekt se týká 1 sociální služby. 5 bodů 

2. 

Počet cílových skupin  
 

(Aspekt účelnosti a potřebnosti) 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti 

Projekt je svým zaměřením zacílen na dvě a více cílových 
skupin. Žadatel v Žádosti o podporu/ve Studii 
proveditelnosti popsal cílové skupiny projektu. Z popisu 
je zřejmé, že projekt je zaměřen na dvě a více cílových 
skupin.  

10 bodů 

Projekt je svým zaměřením zacílen pouze na jednu 
cílovou skupinu. Žadatel v Žádosti o podporu/ve Studii 
proveditelnosti popsal cílovou skupinu projektu. Z 
popisu je zřejmé, že projekt je zaměřen pouze na jednu 
cílovou skupinu. 

5 bodů 



                    

3. 

Dopad realizace projektu na území více obcí 
MAS Slavkovské bojiště, z.s. 

 
(Aspekt účelnosti, efektivnosti) 

 
*Za dopad na obec je považováno, když je řešená soc. 

služba v projektu poskytována alespoň jednomu 
klientovi v rámci obce. 

Žádosti o podporu, Studie 
proveditelnosti 

Projekt má dopad na území 6 a více obcí.  15 bodů 

Projekt má dopad na území 3 až 5 obcí. 10 bodů 

Projekt má dopad na území max. 2  obcí. 

5 bodů 

4. 

Zkušenost v oblasti poskytování soc. služeb 
 

(Aspekt efektivnosti) 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti, Doklad o 

registraci služby 

Žadatel, popř. poskytovatel sociální služby doložil historii 
v poskytování soc. služeb v délce trvání min. 5 let a déle.  

10 bodů 

Žadatel, popř. poskytovatel sociální služby doložil historii 
v poskytování soc. služeb v délce trvání kratší než 5 let.  

5 bodů 

5. 

Terénní sociální služby 
 

(Aspekt účelnosti a potřebnosti) 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti 

V rámci činností projektu jsou poskytovány terénní 
sociální služby.  

5 bodů 

V rámci činností projektu nejsou poskytovány terénní 
sociální služby.  

0 bodů 

   
 

 

   
 

 

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 25 bodů. Maximální počet bodů je 50.  
 

 


