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20. výzva MAS Region HANÁ (IROP) – Komunitní centra 

Příloha č.2 – Kritéria věcného hodnocení 
 

 

číslo název kritéria Popis preferenčního kritéria body Charakteristika přiděleného počtu bodů 
referenční 
dokument 

VH1 Stanovení rizik a jejich eliminace 

Žadatel předkládá přehled 
možných rizik projektu v 
realizační fázi a v době 
udržitelnosti s vyznačením 
pravděpodobnosti výskytu, 
závažnosti, celkového 
dopadu a navrženým 
způsobem eliminace rizik. 

20 

. 
V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a jsou uvedeny způsoby jejich eliminace. Za hlavní 
rizika jsou považována rizika technická, finanční, provozní a právní. 

Studie 
proveditelnosti 

15 
V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti, ale nejsou uvedeny způsoby jejich eliminace. Za hlavní 
rizika jsou považována rizika technická, finanční, provozní a právní. 

10 

V projektu nejsou uvedena buď hlavní rizika v realizační fázi, nebo 
hlavní rizika ve fázi udržitelnosti a je uveden způsob eliminace 
pouze v realizační fázi nebo ve fázi udržitelnosti. Za hlavní rizika 
jsou považována rizika technická, finanční, provozní a právní 

5 

V projektu nejsou uvedena buď hlavní rizika v realizační fázi, nebo 
hlavní rizika ve fázi udržitelnosti a nejsou uvedeny způsoby jejich 
eliminace. Za hlavní rizika jsou považována rizika technická, 
finanční, provozní a právní. 

0 

V projektu nejsou uvedena hlavní rizika ani v realizační fázi ani ve 
fázi udržitelnosti a nejsou uvedeny způsoby jejich eliminace.   Za 
hlavní rizika jsou považována rizika technická, finanční, provozní a 
právní. 

VH2 
Finanční náročnost projektu, při 
podání žádosti o podporu 

Posuzuje se celková výše 
způsobilých výdajů na 
projekt 

20 
celková výše způsobilých výdajů na projekt je rovna nebo menší 
než 526 314,99 Kč Studie 

proveditelnosti 
žádost o 
podporu 

10 
celková výše způsobilých výdajů na projekt je v rozsahu 526 315 
až  1 052 631,57 Kč 

0 
celková výše způsobilých výdajů na projekt je rovna 1 052 631,58 
Kč 

VH3 
Maximální okamžitá kapacita 
služeb a sociální práce v 
podpořeném zařízení. 

Body budou přiděleny dle 
toho, jakou maximální 
okamžitou kapacitu 

0 
maximální okamžitá kapacita služeb a sociální práce dosahuje 7 a 
méně osob 

Studie 
proveditelnosti 

10 maximální okamžitá kapacita služeb a sociální práce dosahuje 8 až 
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bude komunitní centrum 
(kapacitu služeb a sociální 
práce) dosahovat. 

10 osob 

15 
maximální okamžitá kapacita služeb a sociální práce dosahuje 11 
až 20 osob 

20 
maximální okamžitá kapacita služeb a sociální práce dosahuje více 
jak 20 osob 
 

 
Maximální bodové hodnocení projektu je 60 bodů. 
Minimální bodová hranice projektu je 30 bodů. 
 


