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Hodnotící kritéria pro věcné hodnocení komunitních center 

Příloha č. 1 

5.výzva MAS Královská stezka – IROP – Komunitní centra 

(Rozvoj komunitních center) IROP 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 

zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Hodnotící kritéria jsou definována v souladu s principy pro určení preferenčních kritérií, která jsou 

uvedena u jednotlivých programových rámců ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 

(SCLLD) MAS Královská stezka na období 2014 – 2020. 

 

Preferenční kritérium vč. popisu Počet bodů 

1. Využití stávajícího objektu k vybudování komunitního centra (aspekt 
efektivnosti) 

Předmětem projektu je rekonstrukce, využití stávajícího objektu k rozvoji činnosti 

komunitního centra. 

5 

Předmětem projektu je výstavba nového objektu pro komunitní centrum.  0 

Podklad: Studie proveditelnosti 

 

2. Finanční náročnost projektu (aspekt účelnosti) 

Výše způsobilých výdajů projektu je v rozmezí od 300 000 Kč do (méně než) 900 000 

Kč 

10 

Výše způsobilých výdajů projektu je v rozmezí 900 000 Kč až 1,6 mil. Kč (včetně 
mezních částek) 

5 

Výše způsobilých výdajů projektu je vyšší než 1,6 mil. Kč 0 

Podklad: Žádost v MS2014+, Studie proveditelnosti 

 

3. Zkrácená doba realizace projektu (aspekt účelnosti) 

Termín ukončení realizace projektu je nejpozději do 10/2019 
5 

Termín ukončení realizace projektu je nejpozději do 6/2020 0 

Podklad: Žádost v MS2014+, Studie proveditelnosti 
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4. Komunitní projednání (aspekt kvality projektu, potřebnosti) 

Žadatel projednal záměr projektu s obyvateli obce/města – se zástupci fyzických 

osob, podnikatelů, neziskových organizací apod. 

5 

Žadatel neprojednal záměr projektu s obyvateli obce/města – se zástupci fyzických 
osob, podnikatelů, neziskových organizací apod.  

0 

Podklad: Studie proveditelnosti 

 

5. Systematičnost aktivit (aspekt efektivnosti) 

Projekt logicky navazuje na již zrealizované aktivity (práce) v posledních 5 letech před 

datem podání žádosti 

5 

Projekt nenavazuje na již dříve zrealizované aktivity, práce, nebo aktivity nemají 
návaznost 

0 

Podklad: Studie proveditelnosti 

 

Maximální počet získaných bodů: 30 

Minimální počet získaných bodů: 15 

 


