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Věcné hodnocení žádosti o podporu v 5. výzvě IROP -  MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Sociální 
bydlení v obcích - aktivita Sociální bydlení 

SC 2.1 - aktivita Sociální bydlení 

Číslo Název kritéria 
Referenční 
dokument 

Popis pro hodnocení 
Hodnocení 

(body) 

1. 
Počet bytových jednotek určených k sociálnímu bydlení  

 
(Aspekt efektivnosti) 

Studie proveditelnosti 
Žádost o podporu 

Projektová 
dokumentace 

Realizací projektu vzniknou 3 a více sociálních 
bytů. 

10 body 

Realizací projektu vznikne jeden až 2 sociální 
byty. 

5 bodů 

2. 

Výše celkových způsobilých výdajů projektu v Kč 
přepočtená na jednu bytovou jednotku 

 
(Aspekt efektivnosti) 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Celkové způsobilé výdaje jsou rovny nebo nižší 
800 000,00 Kč na jeden byt v projektu. 

10 bodů 

Celkové způsobilé výdaje jsou v rozmezí 800 
000,01 až 1 500 000,00 Kč na jeden byt v 
projektu. 

5 bodů 

Celkové způsobilé výdaje jsou 1 500 000,01 a 
více Kč na jeden byt v projektu. 

0 bodů 

3. 

Využití stávajících budov – projektem dojde k výstavbě 
bytů v již stávající budově  

 
(Aspekt efektivnosti)                                               

Žádosti o podporu, 
Projektová 

dokumentace, Studie 
proveditelnosti 

Bude využita stávající budova (jako využití 
stávající budovy bude brána i demolice ve 
vedlejší aktivitě projektu a následně nový 
výstavba, projektem nedojde k výstavbě objektu 
na zelené louce).  

10 bodů 

Nebude využita stávající budova. Projektem 
dojde k výstavbě objektu na zelené louce. 

0 bodů 



                    

4. 
Projekt bude sloužit pro více cílových skupin. 

 
(Aspekt účelnosti) 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Projekt svým zaměřením cílí na 3 a více cílových 
skupin. 

10 bodů 

Projekt svým zaměřením cílí na jednu až 2 cílové 
skupiny. 

5 bodů 

5. Na území obce je již v provozu sociální bydlení. 
 

(Aspekt potřebnosti) 
Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti 

Na území obce se nenachází žádný sociální byt. 10 bodů 

Na území obce se již nachází 1 sociální byt. 5 bodů 

Na území obce se již nachází  více než 1 sociální 
byt 0 bodů 

6. 

Velikost obce 
 

(Aspekt potřebnosti) 
 

(Pro určení velikosti obce je považován za závazný  ČSÚ: Počet 
obyvatel v obcích k 1. 1. 2018 - odkaz na dokument: 

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-
see2a5tx8j) 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Projekt se bude realizovat v obci s počtem do 1 
500 obyvatel. 

10 bodů 

Projekt se bude realizovat v obci s počtem 1 501 
- 3 000 obyvatel. 

5 bodů 

Projekt se bude realizovat v obci s počtem 3 001 
a více obyvatel. 

0 bodů 

     

     

     

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 30 bodů. Maximální počet bodů je 60.   
 

 


