
Číslo Název kritéria
Aspekt kvality 
projektu

Přidělené 
hodnocení 

Hlavní zdroj informací

Finanční náklady na 
jeden podpořený 
byt

Efektivnost, 
účelnost, 
hospodárnost

Žádost o podporu; Studie 
proveditelnosti, kapitola Výstupy 
projektu, Rekapitulace rozpočtu 
projektu.

Počet obyvatel
Účelnost, 
potřebnost

web MV ČR, viz 
http://www.mvcr.cz/clanek/statis
tiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx

Žadatel:

Způsob hodnoceníPopis kritéria

Kritérium posuzuje výši finančních 
nákladů na jeden podpořený byt pro 
sociální bydlení. Výše finančních 
nákladů na jeden byt se posuzuje z 
celkových způsobilých výdajů projektu 
vzhledem k rozdílu mezi stanovenou 
výchozí a cílovou hodnotou indikátoru 
5 53 01 Počet podpořených bytů pro 
sociální bydlení.

Odůvodnění: 

Název projektu:

Výsledný kontrolní list k věcnému hodnocení v opatření č. 1.1 Sociální byty SCLLD MAS Broumovsko+ 
- platnost od 4. 9. 2018

Název a číslo výzvy MAS:

Reg. č. projektu (Hash):

IROP

Výzva č. 85 Sociální bydlení - integrované projekty 
CLLD

Operační program:

Název a číslo výzvy ŘO:

1

45 bodů - Finanční náklady na jeden podpořený byt jsou 
600 000 Kč a nižší.

30 bodů - Finanční náklady na jeden podpořený byt jsou 
600 000,01-900 000 Kč.

15 bodů - Finanční náklady na jeden podpořený byt jsou 
900 000,01-1 500 000 Kč.

0 bodů - Finanční náklady na jeden podpořený byt jsou 1 
500 000,01 Kč a vyšší.

2

Kritérium posuzuje počet obyvatel 
obce/města, ve které se daný projekt 
realizuje. Počet obyvatel se posuzuje 
dle posledního údaje uvedeného na 
webových stránkách Ministerstva 
vnitra ČR, který předchází datu 
vyhlášení výzvy MAS. V případě, že 
projekt zasahuje do více obcí, vypočítá 
se nárok na body dle aritmetického 
průměru počtu obyvatel v obcích, ve 
kterých je projekt realizován.

35 bodů - Obec, v níž se projekt realizuje, má 3 000 a více 
obyvatel.

25 bodů - Obec, v níž se projekt realizuje, má 1000 -2999 
obyvatel.

15 bodů - Obec, v níž se projekt realizuje, má 250 - 999 
obyvatel.

0 bodů - Obec, v níž se projekt realizuje, má méně než 
250 obyvatel.

Odůvodnění: 



Rizika projektu Proveditelnost
Studie proveditelnosti, kapitola 
Rizika projektu.

0Maximální počet bodů: 100
Minimální počet bodů pro splnění 
věcného hodnocení: 50

Celkový bodový zisk 
projektu:

Celkový výsledek hodnocení: 
(projekt splnil/nesplnil podmínky 
věcného hodnocení)

3

Kritérium posuzuje, zda jsou v projektu 
uvedena hlavní rizika v realizační fázi i 
ve fázi udržitelnosti a zda jsou uvedeny 
způsoby jejich eliminace.

20 bodů - Žadatel ve Studii proveditelnosti (kapitola 
Analýza a řízení rizik) všechna relevantní (hlavní) rizika 
vztahující se k fázi realizace a udržitelnosti projektu, 
včetně způsobu jejich eliminace. Případně žadatel 
adekvátně ve Studii proveditelnosti odůvodnil, proč 
některé relevantní riziko nepovažuje za 
opodstatněné/reálné (v takovém případě nemusí být 
vyplněn způsob eliminace tohoto rizika. 

10 bodů - Žadatel ve Studii proveditelnosti (kapitola 
Analýza a řízení rizik) uvedl pouze některá relevantní 
(hlavní) rizika vztahující se k fázi realizace a udržitelnosti 
projektu, včetně způsobu jejich eliminace, nebo uvedl 
relevantní (hlavní) rizika pouze v některé fázi projektu, 
nebo je uvedl částečně nebo neuvedl způsob eliminace 
rizik/a (to neplatí v případě, že žadatel zdůvodní takové 
riziko jako nerelevantní ve vztahu k projektu). Případně 
jsou možné kombinace těchto variant. Hodnotitel v 
komentáři popíše, která podmínka není splněna a tuto 
konkrétně odůvodní. 

0 bodů - Žadatel neuvedl ve Studii proveditelnosti 
(kapitola Analýza a řízení rizik) žádné riziko v realizační 
fázi a ve fázi udržitelnosti (platí současně).

Odůvodnění: 

Přítomní členové Výběrové komise MAS
Detail hlasování o výsledném hodnocení 
(pro/proti/zdržel se)

Jméno a příjmení Podpis


