
Preferenční 
kritéria 

Počet bodů 
 
 
 
 
 
Princip technické připravenosti 

 
 
 
 
 
H 

 

 
10 bodů - žadatel  má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební povolení nebo 

souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební povolení nebo k žádosti přiloží čestné prohlášení, že realizace projektu 

nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce 

 
0 - projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební povolení nebo 

souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební povolení nebo nedoložil čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá 

stavebnímu řízení (ohlášení) 

 
 

 
Žádost o podporu, Stavební povolení nebo souhlas s 

provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo 

Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební 

povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu 

 

Princip administrativní připravenosti H 10 bodů - žadatel má ukončen výběr dodavatele (zadávací a výběrové řízení) na hlavní 

předmět projektu (stavební práce, dodávka vybavení) 

 

0 - žadatel nemá ukončen výběr dodavatele (zadávací a výběrové řízení) na hlavní předmět 

projektu (stavební práce, dodávka vybavení) 

Žádost o podporu  

Princip plnění indikátoru strategie 
 
 

H 20 bodů - realizací projektu dojde k navýšení podílu poskytovatelů registrovaných sociálních a 
navazujících služeb, služeb pro rodinu, zdravotnickyćh služeb a služeb sociálních začleňování, působící 
v území MAS Královédvorsko, kteří rozšířili (co do kapacity, nebo komplexu), nebo zkvalitnili svou 
činnost.  
 
10 bodů – realizací projektu dojde k navýšení podílu poskytovaných služeb v území MAS 
Královédvorsko 
 
0 bodu - realizací projektu nedojde k navýšení podílu poskytovatelů registrovanyćh sociálních a 
navazujících služeb, služeb pro rodinu, zdravotnickyćh služeb a služeb sociálních začleňování, působící 
v území MAS Královédvorsko, kteří rozšířili (co do kapacity, nebo komplexu), nebo zkvalitnili svou 
činnost ani k navýšení podílu poskytovaných služeb v území MAS Královédvorsko 
 
Žadatel údaj uvede do Studie proveditelnosti, kapitoly 3. Charakteristika projektu a jeho soulad s 
programem.  

žádost o podporu; studie proveditelnosti  

                                              Kritéria věcného hodnocení pro IROP 2: Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 

Schválena Výborem MAS dne:  

Schválena ŘO IROP dne:  
 

 
Název kritéria 

 

Přiřazení funkce: 

V=vylučovací 

H=hodnotící 

K=kombinované 

 

 
Způsob hodnocení 

 

 
Referenční dokument 

 



Princip podpory lokálních aktérů H 10 bodů - žadatel má sídlo v území MAS Královédvorsko a působí zde více jak 5 let před podáním 
žádosti o dotaci  
 
5 bodů - žadatel má sídlo v území MAS Královédvorsko nebo zde působí více jak 5 let před podáním 
žádosti o dotaci  
 
0 bodů - žadatel nemá sídlo v území MAS Královédvorsko a působí zde méně jak 5 let před podáním 
žádosti o dotaci  
 
Žadatel údaj uvede do Studie proveditelnosti, kapitoly 3. Charakteristika projektu a jeho soulad s 
programem. 

žádost o podporu; studie proveditelnosti  

Princip včasné realizace H 10 bodů - Plánované ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2018, žádost o platbu je třeba podat do 
následujících 20 pracovních dní. Za ukončení realizace projektu se považuje prokazatelné uzavření 
všech aktivit projektu - u stavebních prací se jedná o datum podepsání protokolu o předání a převzetí 
díla. (Upozorňujeme žadatele, že po přidělení bodů je tento termín závazný a nelze žádat o posunutí 
termínu)  
 
0 - plánované ukončení projektu je po 31. 12. 2018 

Žádost o podporu  

 

Maximální možný počet bodů je 60 bodů. 
 

Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně 30 bodů 
 


