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Kritéria věcného hodnocení – Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 

Aktivita 
Název kritéria/  

(Přiřazení funkce kritéria) 
Popis kritéria Body Charakteristika přiděleného počtu bodů Referenční dokument 

Rozvoj 
sociálních 
služeb 

Připravenost projektu Projekt je stavebně připraven 

10 

Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu 
(resp. registrace žádosti v ISKP) platné 
pravomocné stavební povolení nebo souhlas s 
provedením ohlášeného stavebního záměru 
nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující 
stavební povolení nebo jiné opatření stavebního 
úřadu, které opravňuje žadatele k provedení 
stavby nebo k žádosti přiložil čestné prohlášení, 
že realizace projektu nepodléhá stavebnímu 
řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou 
stavební práce. 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
(kap. 5) 
Nepovinná příloha k 
žádosti o podporu – 
čestné prohlášení 

0 

Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu 
(resp. registrace žádosti v ISKP) platné 
pravomocné stavební povolení nebo souhlas s 
provedením ohlášeného stavebního záměru 
nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující 
stavební povolení nebo jiné opatření stavebního 
úřadu, které by žadatele opravňovalo 
k provedení stavby nebo žadatel nedoložil čestné 
prohlášení, že realizace projektu nepodléhá 
stavebnímu řízení (ohlášení) 

Celkové způsobilé výdaje 
Celkově způsobilé výdaje projektu, ze kterých je 
stanovena dotace, jsou 

15 Méně než 1,5 mil.Kč Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
(kap. 8) 

10 1,5 – 2 mil.Kč včetně 

0  Více než 2 mil.Kč 

Vznik zázemí pro uživatele 
sociálních služeb 

Vznik zázemí pro uživatele sociálních služeb 
(terénní, ambulantní či pobytové služby). Vznikem 
zázemí není myšleno pořízení auta. 
Zázemí - jsou prostory a/nebo vybavení prostor, 
která jsou nezbytná pro realizaci daných služeb či 
aktivit. Jedná se nejen o nákup či výstavbu 
prostor, ale i o jejich rekonstrukci a úpravy, 
případně se může jednat pouze o jejich vybavení, 
pokud příslušné prostory nebudou pořizovány.  

10 

Realizací projektu vznikne zázemí pro uživatele 
sociálních služeb a pracovníky, kteří zajišťují tyto 
služby (terénní, ambulantní či pobytové služby) v 
území realizace projektu.  

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
(kap. 2, 3 a 7) 
 

0 

Realizací projektu nevznikne zázemí pro uživatele 
sociálních služeb a pracovníky, kteří zajišťují tyto 
služby (terénní, ambulantní či pobytové služby) v 
území realizace projektu.  

Počet podpořených 
poskytovaných sociálních služeb 

Počet podpořených poskytovaných sociálních 
služeb. Jedná se o sociální službu poskytovanou v 

10 
Projekt poskytuje 2 a více sociálních služeb. 
Přislíbená sociální služba musí být poskytována 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 



2 
 

souladu se zákonem 108/2006 Sb. Výčet 
podporovaných sociálních služeb je vymezen ve 
specifických pravidlech v kap.3.2.2 

po celou dobu udržitelnosti (5 let od finančního 
proplacení projektu). 

(kap. 2, 4 a 7)  

0 

Projekt poskytuje 1 sociální službu. Přislíbená 
sociální služba musí být poskytována po celou 
dobu udržitelnosti (5 let od finančního proplacení 
projektu). 

Kapacita sociálních služeb  

Projekt navyšuje okamžitou kapacitu poskytované 
sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. Jedná se 
o porovnání okamžité kapacity dané sociální 
služby k datu zahájení realizace projektu a jejího 
nárůstu k datu ukončení realizace projektu. 
Přislíbené navýšení kapacity sociálních služeb 
musí být garantováno k datu podání žádosti o 
podporu. 

15 Navýšení o 4 a více uživatelů 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
(kap. 7) 

10 Navýšení o 2-3 uživatele 

0 Navýšení o 0-1 uživatele 

Využití stávající doposud částečně 
nebo zcela nevyužívané budovy 

Využití stávající doposud částečně nebo zcela 
nevyužívané budovy – projekt zabývající se 
stavební obnovou částečně nebo zcela 
nevyužívané budovy. Tento projekt musí 
prokazatelně přispět k obnovení využitelnosti 
části nebo celé budovy. Využitím stávající budovy 
není myšleno pouze pořízení vybavení bez 
stavebních úprav. 

10 
 
Bude využita stávající doposud částečně nebo 
zcela nevyužívaná budova 

Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
(kap. 2) 

0 
 
Nebude využita stávající doposud částečně nebo 
zcela nevyužívaná budova 

Pozn. Tučně je vyznačeno kritériu rozhodné při shodném počtu bodů. Maximum je 70 bodů, žádost musí dosáhnout minimální hranice 35 bodů. 


