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Kontrolní list – věcné hodnocení 

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 

 

  

Registrační číslo projektu  

Název projektu  

Název žadatele  

Datum zpracování  

Operační program Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl IROP 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace 
místního potenciálu 

Číslo výzvy ŘO IROP 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD 

Číslo a název výzvy MAS 
5.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP – KOMUNITNÍ 
CENTRA 

Opatření integrované strategie 5. Sociální služby 

Platnost kontrolního listu od 25.7.2018 
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Věcné hodnocení 
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 

Doplňující komentář 

Doložení v rámci popisu ve Studii proveditelnosti v kapitole 3 3. 

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM. 

Dokumenty pro hodnocení: Studie proveditelnosti 

Odůvodnění: 

 

 

 

 

Preferenční kritérium vč. popisu Počet bodů 

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 

Doplňující komentář 

Kontrola způsobilých výdajů projektu v systému MS2014+ (rozpočet projektu) 

a ve Studii proveditelnosti.  

Dokumenty pro hodnocení: Žádost v MS2014+, Studie 

proveditelnosti 

 

Odůvodnění: 

 

 

 

Preferenční kritérium vč. popisu Počet bodů 
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Preferenční kritérium vč. popisu Počet bodů 

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 

Doplňující komentář 

Doložení: Harmonogram v žádosti v MS2014+, harmonogram ve Studii 

proveditelnosti, kapitola 5 (Podrobný popis projektu) 

Dokumenty pro hodnocení: Žádost v MS2014+, Studie proveditelnosti 

 

Odůvodnění: 

 

 

 

Preferenční kritérium vč. popisu Počet bodů 

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 

Doplňující komentář 

Doklad prokazující komunitní projednávání zohledněn ve Studii 

proveditelnosti, v kapitole 3 (vložené skeny dokumentů).  Z komunitního 

projednávání musí být patrné, kdo se jednání zúčastnil, kdy a kde proběhlo, a 

jaké náměty byly v rámci tohoto setkání řešeny, včetně případných námětů, 

které projekt ovlivnily a byly zapracovány. Pokud nebudou výše uvedené 

body splněny, žadatel neobdrží požadované body.  

Dokumenty pro hodnocení: Studie proveditelnosti 

 

Odůvodnění: 

 

 

 

Preferenční kritérium vč. popisu Počet bodů 

5. Systematičnost aktivit (aspekt efektivnosti) 

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

datem podání žádosti 

5 
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Preferenční kritérium vč. popisu Počet bodů 

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

0 

Doplňující komentář 

Doložení v rámci popisu ve Studii proveditelnosti, kapitola 3. Ve Studii 

proveditelnosti musí být popsány již zrealizované aktivity v posledních 5 

letech před podáním žádosti o dotaci na MAS. Pokud z popisů nebude 

vyplývat logická návaznost aktivit, není možné přidělit body. Žadatel musí 

prokázat logickou návaznost. 

Dokumenty pro hodnocení: Studie proveditelnosti 

 

Odůvodnění: 

 

 

 

Maximální počet získaných bodů: 30 

Minimální počet získaných bodů: 15 

Získaný počet bodů: 

 

Datum jednání VK:  

Členové Výběrové komise (jména, podpisy): 

Eliška Zdražilová………………………………………………………………………………………………………… 

 

Josef Pešek……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vladimíra Rubinsteinová…………………………………………………………………………………………… 

 

Jakub Neuvirth…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Iveta Krčálová…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Martina Štecherová…………………………………………………………………………………………………… 

 

Náhradníci: 

 

Halina Vlasatá…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hana Suchanová……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Jan Borek…………………………………………………………………………………………………………………... 


