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Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení 

 
Hodnotící kritéria jsou definována v souladu s principy pro určení preferenčních kritérií, uvedených u jednotlivých programových rámců ve Strategii 
komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. na období 2014–2020. 

 
Kritéria věcného hodnocení 

číslo název popis typ kritéria 

hodnocení 

zdroj informací 
kategorie body kategorie body kategorie body 

1. Dopad na území 

Bodové kritérium hodnotí, zda 
budou výstupy z projektu 

využívány cílovými skupinami z 
více obcí (místních částí). V 

projektu je popsáno, jak budou 
výstupy projektu využívány 
cílovými skupinami z dalších 

obcí (místních částí). 

hodnotící 
Výstupy projektu budou 

využívat cílové skupiny ze 3 
a více obcí (místních částí). 

10 
Výstupy projektu budou 

využívat cílové skupiny ze 2 
obcí (místních částí). 

5 

Výstupy projektu budou 
využívat cílové skupiny 

pouze z jedné obce 
(místní části). 

0 
 studie 

proveditelnosti 

2. 
Zaměření na cílové 

skupiny 

Bodové kritérium hodnotí, na 
kolik cílových skupin je projekt 

zaměřen. 
hodnotící 

Projekt je zaměřen na 3 
cílové skupiny (osoby 

sociálně vyloučené, osoby 
ohrožené sociálním 

vyloučením, zdravotně 
postižení). 

10 

Projekt je zaměřen na 2 
cílové skupiny (osoby 

sociálně vyloučené, osoby 
ohrožené sociálním 

vyloučením, zdravotně 
postižení). 

5 

Projekt je zaměřen na 1 
cílovou skupinu (osoby 

sociálně vyloučené, 
osoby ohrožené sociálním 

vyloučením, zdravotně 
postižení). 

0 
 studie 

proveditelnosti 
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3. 

Do plánování či 
realizace projektu 

jsou zapojeni kromě 
žadatele další 

subjekty (partneři) 

Bodové kritérium hodnotí, zda 
do plánování či realizace 

projektu jsou zapojeni kromě 
žadatele další subjekty 

(partneři). 

hodnotící 

Do projektu jsou zapojeni 
kromě žadatele další 2 a 

více partnerů, kteří přispějí 
k naplnění cílů projektu. 

10 

Do projektu je zapojen 
kromě žadatele další 1 

partner, který přispěje k 
naplnění cílů projektu. 

5 
Do projektu není zapojen 

kromě žadatele žádný 
další partner.  

0 

memorandum o 
spolupráci na 

projektu (příloha č. 
15) 

4. 

Projekt řeší 
nedostatek dané 
sociální služby v 

území 

Kritérium hodnotí, zda projekt 
řeší nedostatek dané sociální 
služby v území. Kritérium není 
relevantní pro Aktivitu Rozvoj 

komunitních center. 

hodnotící 

Ve studii proveditelnosti je 
popsáno, jak projekt řeší 
nedostatek dané sociální 

služby v území. 

5 

Ve studii proveditelnosti 
není popsáno, jak projekt 

řeší nedostatek dané 
sociální služby v území. 

0     
studie 

proveditelnosti 

5. 
Počet registrovaných 

služeb 

Bodové kritérium hodnotí počet 
registrovaných služeb dle 

zákona. Kritérium není 
relevantní pro Aktivitu Rozvoj 

komunitních center. 

hodnotící 
Projekt poskytuje více než 

jednu registrovanou 
službu. 

10 
Projekt poskytuje jednu 
registrovanou službu. 

5 
Projekt neposkytuje 

žádnou registrovanou 
službu. 

0 
žádost o podporu, 

studie 
proveditelnosti 

6. 

Vznik zázemí nové 
sociální služby v 
území realizace 

projektu 

Bodové hodnocení kritéria se 
vztahuje k nabídce nové sociální 
služby dle zákona č. 108/2006 

Sb. Principem nastavení kritéria 
je zvýhodnění projektů, jejichž 
realizací vznikne zázemí nové 
sociální služby dle zákona č. 

108/2006 Sb., která doposud 
nebyla provozována na území, 
na němž je projekt realizován. 
Kritérium není relevantní pro 
Aktivitu Rozvoj komunitních 

center. 

hodnotící 

Realizací projektu vznikne 
zázemí pro novou sociální 

službu dle zákona č. 
108/2006 Sb.  na území 

realizace projektu. 

5 

Realizací projektu nevznikne 
zázemí pro novou sociální 

službu dle zákona č. 
108/2006 Sb.  na území 

realizace projektu. 

0     
žádost o podporu, 

studie 
proveditelnosti 
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7. 
Komunitní projednání 

projektu 

Kritérium hodnotí, zda byl 
záměr vybudování komunitního 
centra komunitně projednáván. 

Kritérium není relevantní pro 
Aktivitu Rozvoj sociálních 

služeb. 

hodnotící 

Žadatel předložil doklad 
(zápis, prezenční listinu) o 

komunitním projednání 
výstavby komunitního 

centra. 

5 

Žadatel nepředložil doklad 
(zápis, prezenční listinu) o 
komunitním projednání 
výstavby komunitního 

centra. 

0     

nepovinná příloha: 
doklad o 

komunitním 
projednání 

projektu 

8. 
Dopad plánovaných 

aktivit na začleňování 
cílové skupiny 

Kritérium hodnotí, zda je v 
projektu popsán pozitivní dopad 

plánovaných aktivit na 
začleňování cílové skupiny. 

Kritérium není relevantní pro 
Aktivitu Rozvoj sociálních 

služeb. 

hodnotící 

Pozitivní dopad 
plánovaných aktivit na 

začleňování cílové skupiny 
je popsán v projektu. 

5 

Pozitivní dopad plánovaných 
aktivit na začleňování cílové 

skupiny není v projektu 
popsán. 

0     
žádost o podporu, 

studie 
proveditelnosti 

9. 
Zázemí pro vícero 

aktivit 

Kritérium hodnotí, pro jaký 
počet aktivit poskytuje 

komunitní centrum zázemí. 
Aktivitou se myslí sociální, 

vzdělávací, volnočasové aktivity, 
kulturní a zájmové akce. 

Kritérium není relevantní pro 
Aktivitu Rozvoj sociálních 

služeb. 

hodnotící 
Projekt poskytuje zázemí 

pro dva a více typů aktivit. 
10 

Projekt poskytuje zázemí 
pouze pro jeden typ aktivit. 

5 
Projekt neposkytuje 

zázemí pro žádný typ z 
uvedených aktivit. 

0 
žádost o podporu, 

studie 
proveditelnosti 

 
 
 
 
 
Maximální možný dosažený počet bodů u každé z aktivit: 50 bodů.  

Minimální počet dosažených bodů pro kladné věcného hodnocení u každé z aktivit: 25 bodů. 

 
 
 
 
 
 


