
   

Příloha č. 1:  

 

Kritéria výběru projektů IROP – A3 Zázemí sociální inkluze 
Dle obecných pravidel IROP kap. 3.2.3 odst. Pro MAS jsou kritéria formálních náležitostí 

povinná kritéria, která jsou shodná s kritérii pro individuální projekty.  

Kritéria formálních náležitostí – vždy napravitelná 

Název kritéria 
Aspekt 

hodnocení 
Hodnocení (ANO/NE) 

(nerelevantní/nehodnoceno) 
Referenční 
dokument 

Předmět a způsob 
hodnocení 

Žádost o 
podporu je 
podaná 
v předepsané 
formě 

- 

ANO  - žádost o podporu je 
podaná v předepsané formě 
 
NE – žádost o podporu není 
podána v předepsané formě 

- Žádost o 
podporu - 
Pravidla pro 
žadatele a 
příjemce 

Posuzuje se, zda 
žádost byla 
finalizována 
v elektronické podobě 
v aplikaci systému IS 
KP14+. 

Žádost o 
podporu je 
podepsaná 
oprávněným 
zástupcem 
žadatele 

- 

ANO  - žádost o podporu je 
podepsaná statutárním 
zástupcem nebo pověřeným 
zástupcem žadatele 
 
NE – žádost o podporu není 
podepsaná statutárním 
zástupcem nebo pověřeným 
zástupcem žadatele 

- Žádost o 
podporu 
- Plná moc 

Posuzuje se, zda je 
žádost opatřena 
elektronickým 
podpisem 
statutárního orgánu 
nebo oprávněné 
osoby pověřené 
statutárním orgánem 
subjektu 
žadatele/partnera, 
tzn., zda podpis 
odpovídá 
statutárnímu 
orgánu/oprávněné 
osobě subjektu 
žadatele. 

Jsou doloženy 
všechny povinné 
přílohy a 
obsahově 
splňují 
náležitosti, 
požadované 
v dokumentaci 
k Výzvě MAS 

- 

ANO  - k ŽoP jsou doloženy 
všechny povinné přílohy, které 
obsahově splňují náležitostí, 
požadované v dokumentaci k 
výzvě  
 
NE – k ŽoP nejsou doloženy 
všechny povinné přílohy, které 
obsahově splňují náležitostí, 
požadované v dokumentaci k 
výzvě 

- Žádost o 
podporu 
- Přílohy 
žádosti 
- Výzva MAS 

Posuzuje se, zda jsou 
doloženy všechny 
povinné přílohy, které 
jsou uvedeny 
v dokumentaci Výzvy 
MAS 

 

Kritéria přijatelnosti 

Název 
kritéria 

Aspekt 
hodnocení 

Hodnocení 
(ANO/NE) 

(nerelevantní/neh
odnoceno) 

Napravitelné/ 
nenapravitelné 

Referenční 
dokument 

Předmět a 
způsob 

hodnocení 

Statutární 
zástupce 

- Efektivnost 
ANO – žadatel – 
statutární zástupci 

Nenapravitelná 
Žádost o 
podporu 

Hodnocení se 
provádí na 



   
žadatele je 
trestně 
bezúhonný 

- 
Hospodárnost 

nebo osoba pověřená 
uvedla čestné 
prohlášení (dotační 
podvod, poškozování 
zájmů EU). 

základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu 

Žadatel 
splňuje 
definici 
oprávněnéh
o  příjemce 
pro 
specifický cíl 
2.1 a výzvu 
MAS  

- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – žadatel 
splňuje definici 
oprávněného 
žadatele pro danou 
Výzvu a je trestně 
bezúhonný 
 
NE – žadatel 
nesplňuje definici 
oprávněného 
žadatele pro danou 
Výzvu anebo není 
trestně bezúhonný 

Nenapravitelné 
- Žádost o 
podporu 
- Výzva MAS 

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu 

Projekt je 
v souladu s 
integrovano
u strategii 
CLLD 

- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – projekt je 
v souladu 
s programovým 
rámcem SCLLD 
 
NE – projekt není 
v souladu 
s programovým 
rámcem SCLLD 

Napravitelné 

- Žádost o 
podporu 
- Studie 
proveditelno
sti 
- SCLLD MAS 
Vincenze 
Priessnitze 
pro 
Jesenicko 

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu a ve 
Studii 
proveditelnos
ti. Hodnotí se, 
zda je projekt 
v souladu 
s Programový
m rámcem 
SCLLD 

Projekt je 
svým 
zaměřením 
v souladu 
s výzvou 
MAS. 

- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – projekt je 
v souladu 
s podmínkami Výzvy 
MAS  
 
NE – projekt není 
v souladu 
s podmínkami Výzev 
MAS 

Napravitelné 

- Žádost o 
podporu 
- Studie 
proveditelno
sti 
- Výzva MAS 

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu a ve 
Studii 
proveditelnos
ti. 

Projekt 
respektuje 
limity 
způsobilých 
výdajů, 
pokud jsou 
stanoveny 

- Efektivnost 
- 
Hospodárnost 

ANO – projekt 
respektuje limity 
způsobilých výdajů, 
pokud jsou 
stanoveny 
 
NE – projekt 
nerespektuje limity, 
způsobilých výdajů, 
pokud jsou 
stanoveny 
 

Napravitelné 
- Žádost o 
podporu  

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu 



   
Nerelevantní  

Potřebnost 
realizace 
projektu je 
odůvodněná 

- Efektivnost 
- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – projekt je 
potřebný a má 
odůvodnění 
 
NE – projekt není 
potřebný nebo 
odůvodnění 
 
 

Napravitelné 
- Žádost o 
podporu  

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu. 
Hodnocení 
udržitelnosti 
výsledků je 
součástí ZOZ 
na CRR. 
Důvodem je, 
aby bylo 
dosaženo co 
nejlepších 
výstupů 
z hlediska 
rozsahu i 
kvality. 

Výsledky 
projektu 
jsou 
udržitelné 

- Efektivnost 
- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – žadatel popsal 
zajištění udržitelnosti 
výsledků pro 
udržitelnost projektu 
min. 5 let od 
ukončení 
financování. 
 
NE – žadatel 
nepopsal zajištění 
udržitelnosti 
výsledků pro 
udržitelnost projektu 
min. 5 let od 
ukončení financování 
 

Napravitelné 

- Žádost o 
podporu, 
Studie 
proveditelno
sti  

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu. 
Hodnocení 
udržitelnosti 
výsledků je 
součástí ZOZ 
na CRR. 
Důvodem je, 
aby bylo 
dosaženo co 
nejlepších 
výstupů 
z hlediska 
rozsahu i 
kvality. 

Projekt 
nemá 
negativní 
vliv na 
žádnou 
z horizontál
ních priorit 
IROP 
(udržitelný 
rozvoj, 
rovné 
příležitosti a 
zákaz 
diskriminace

- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – projekt nemá 
negativní vliv na 
žádnou 
z horizontálních 
priorit IROP (tj. má 
pozitivní nebo 
neutrální vliv) 
 
NE – projekt má 
negativní vliv na 
minimálně jednu 
z horizontálních 
priorit IROP 
 

Napravitelná 

Žádost o 
podporu, 
Studie 
proveditelno
sti 

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu 



   
, rovnost 
mužů a žen) 

Projekt 
respektuje 
minimální a 
maximální 
hranici 
celkových 
způsobilých 
výdajů, 
pokud jsou 
stanoveny. 

- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – Projekt 
respektuje minimální 
a maximální hranici 
celkových 
způsobilých výdajů 
 
NE – Projekt 
nerespektuje 
minimální a 
maximální hranici 
celkových 
způsobilých výdajů. 

Napravitelná 
Text výzvy 
MAS, Žádost 
o podporu 

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu 

Projekt je 
svým 
zaměřením 
v souladu 
s cíli a 
podporovan
ými 
aktivitami 
výzvy MAS 

- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – Projekt je 
svým zaměřením 
v souladu s cíli a 
podporovanými 
aktivitami výzvy MAS 
 
NE – Projekt je svým 
zaměřením v rozporu 
s cíli a 
podporovanými 
aktivitami výzvy MAS 

Napravitelná 
Žádost o 
podporu, 
Výzva MAS 

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu 

      

Specifická kritéria přijatelnosti 

Název 
kritéria 

Aspekt 
hodnocení 

Hodnocení 
(ANO/NE) 

(nerelevantní/neh
odnoceno) 

Napravitelné/ 
nenapravitelné 

Referenční 
dokument 

Předmět a 
způsob 

hodnocení 

Žadatel má 
zajištěnou 
administrati
vní, finanční 
a provozní 
kapacitu 
k realizaci a 
udržitelnosti 
projektu. 

- Účelnost 

ANO – Žadatel popsal 
zajištění realizace a 
udržitelnosti ve studii 
proveditelnosti a 
v žádosti o podporu 
 
NE – Žadatel 
nepopsal zajištění 
realizace a 
udržitelnosti ve studii 
proveditelnosti a 
v žádosti o podporu 

Napravitelná 

Žádost o 
podporu, 
Studie 
proveditelno
sti 

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu 

Projekt je 
v souladu se 
Strategií 
sociálního 
začleňování 
2014 – 
2020. 

-Účelnost 

ANO – Ve studii 
proveditelnosti je 
uvedena vazba na 
ustanovení Strategie 
sociálního 
začleňování 2014 – 
2020. 
 
NE – Ve studii 
proveditelnosti chybí, 
není zřejmá nebo je 

Napravitelná 

Žádost o 
podporu, 
Studie 
proveditelno
sti 

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu 



   
chybná vazba 
projektu na Strategii 
sociálního 
začleňování 2014 -
2020 
 
NERELEVANTNÍ – 
Projekt se netýká 
aktivity Rozvoj 
sociálních služeb 

Projekt je 
v souladu 
s Národní 
strategií 
rozvoje 
sociálních 
služeb 

- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – ve studii 
proveditelnosti je 
uvedena vazba na 
ustanovení Národní 
strategie rozvoje 
sociálních služeb pro 
rok 2015, nebo na 
aktuální národní 
strategii v oblasti 
sociálních služeb 
 
NE – ve studii 
proveditelnosti chybí, 
nebo není zřejmá 
vazba projektu na 
Národní strategii 
rozvoje sociálních 
služeb pro rok 2015, 
nebo na aktuální 
národní strategii 
v oblasti sociálních 
služeb 
 
NERELEVATNÍ – 
Projekt se netýká 
aktivity Rozvoj 
sociálních služeb 
 

Napravitelná 

Žádost o 
podporu, 
Studie 
proveditelno
sti, Rejstřík 
škol a 
školských 
zařízení, 
resp. 
Evidence 
dětských 
skupin 

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu 

Projekt je 
v souladu se 
strategický
m plánem 
sociálního 
začleňování 
nebo 
s komunitní
m plánem 
nebo 
s krajským 
střednědob
ým plánem 
rozvoje 
sociálních 
služeb 

- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – Projekt je 
v souladu se 
strategickým plánem 
sociálního 
začleňování nebo 
s komunitním 
plánem nebo 
s krajským 
střednědobým 
plánem rozvoje 
sociálních služeb 
 
NE – projekt není 
v souladu se 
strategickým plánem 
sociálního 
začleňování ani 

Napravitelná 

Žádost o 
podporu, 
Studie 
proveditelno
sti 

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu 



   
s komunitním 
plánem ani 
s krajským 
střednědobým 
plánem rozvoje 
sociálních služeb 
 
NERELEVATNÍ – 
Projekt se netýká 
aktivity Rozvoj 
sociálních služeb 
 

 

Kritéria věcného hodnocení – hodnotící bodová kritéria 

Opatření CLLD: A3 Zázemí sociální inkluze 
Kritéria společná 

Kritérium 
věcného 

hodnocení 
Hodnocení Max. počet bodů 

Referenční 
dokument 

Způsob 
hodnocení 

Do plánování či 
realizace jsou 
zapojeni kromě 
žadatele další 
subjekty (partneři) 

20 bodů - do 
projektu jsou 
zapojeni kromě 
žadatele min. 2 
partneři 
 
10 bodů - do 
projektu je zapojen 
kromě žadatele 1 
partner 
 
0 bodů – do 
projektu kromě 
žadatele není 
zapojen žádný 
partner 

20 

- partnerská 
smlouva 
- příloha k žádosti o 
podporu 

V rámci kritéria se 
posuzuje, zda 
žadatel vymezuje 
zapojení partnera 
do projektu. 
Žadatel toto doloží 
partnerskou 
smlouvou. 

Výše způsobilých 
výdajů*  

10 bodů – výše 
způsobilých výdajů 
nepřekročí 
1 000 000 Kč 
 
0 bodů – výše 
způsobilých výdajů 
je vyšší než 
1 000 000 Kč 

10 - Žádost o podporu 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu. Kritérium 
je stanovené na 
základě 
hospodárnosti. 

Dopad 
plánovaných aktivit 
na začleňování 
cílové skupiny 

10 bodů – pozitivní 
dopad plánovaných 
aktivit na 
začleňování cílové 
skupiny je popsán v 
projektu 
 

10 

- Žádost o podporu 
- Studie 
proveditelnosti 
 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu a ve Studii 
proveditelnosti. 



   
0 bodů – pozitivní 
dopad plánovaných 
aktivit na 
začleňování cílové 
skupiny není 
v projektu popsán 

Kritéria pro aktivitu „Rozvoj sociálních služeb“ 

Projekt řeší 
nedostatek sociální 
služby v území 

10 bodů – projekt 
řeší nedostatek 
dané sociální 
služby v území 
 
0 bodů – projekt 
neřeší nedostatek 
dané sociální 
služby v území  

10 

- Žádost o podporu 
- Studie 
proveditelnosti 
 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu a ve Studii 
proveditelnosti. 

Projekt řeší 
poskytování nové 
sociální služby 

10 bodů – projekt 
řeší poskytování 
nové sociální 
služby  
 
0 bodů – projekt 
neřeší zavedení 
nové sociální 
služby 

10 

- Žádost o podporu 
- Studie 
proveditelnosti 
 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu a ve Studii 
proveditelnosti. 

Kritéria pro aktivitu „Rozvoj komunitních center“ 

Zaměření na cílové 
skupiny 

10 bodů – projekt 
je zaměřen na tři 
cílové skupiny 
 
5 bodů – projekt je 
zaměřen na dvě 
cílové skupiny 
 
0 bodů – projekt je 
zaměřen na jednu 
cílovou skupinu  

10 

- Žádost o podporu 
- Studie 
proveditelnosti 
 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu a ve Studii 
proveditelnosti. 

Počet 
registrovaných 
služeb 

10 bodů – projekt 
poskytuje více než 
jednu 
registrovanou 
službu 
 
5 bodů – projekt 
poskytuje jednu 
registrovanou 
službu 
 
0 bodů – projekt 
neposkytuje 
žádnou 
registrovanou 
službu 

10 

- Žádost o podporu 
- Studie 
proveditelnosti 
 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu a ve Studii 
proveditelnosti. 

Max. počet bodů: 60 bodů 



   

Min. počet bodů, kterého musí projekt dosáhnout: 30 bodů 
 
*Důvodem užití kritéria je hospodárnost a efektivnost. Limity částek se mohou lišit v jednotlivých výzvách dle 
max. výše dotace. 
 

 


