
SC 2.1 - aktivita Rozvoj sociálních služeb

; Název kritéria refrenční dokumenty Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Přidělené 

hodnocení
Odůvodnění

V projektu je popsán pozitivní dopad plánovaných aktivit na začleňování 

cílové skupiny do společnosti. Žadatel ve Studii proveditelnosti/v Žádosti 

o podporu uvedl vazbu mezi potřebností projektu a přínosem pro cílovou 

skupinu. Uvedl, jak realizované aktivity přispějí k řešení problémů cílové 

skupiny. V projektu je popsán jasný a očekávaný přínos projektu pro 

cílovou skupinu. Výstup a výsledek projektu odpovídají potřebám cílové 

skupiny.

5 bodů

V projektu není popsán pozitivní dopad plánovaných aktivit na 

začleňování cílové skupiny do společnosti. Žadatel ve Studii 

proveditelnosti/v Žádosti o podporu neuvedl vazbu mezi potřebností 

projektu a přínosem pro cílovou skupinu. Z popisu nevyplývá, zda a jak 

realizované aktivity přispějí k řešení problémů cílové skupiny a zároveň 

není uveden jasný a očekávaný přínos projektu pro cílovou skupinu. 

Výstup a výsledek projektu odpovídají potřebám cílové skupiny.

0 bodů

Výstupy projektu budou využívány pro cílové skupiny žijící v 5 a více 

obcích na území MAS Brána do Českého ráje, z.s.
10 bodů

Výstupy projektu budou využívány pro cílové skupiny žijící ve 2 až 4 

obcích na území MAS Brána do Českého ráje, z.s.
5 bodů

Výstupy projektu budou využívány pro cílové skupiny z jedné obce na 

území MAS Brána do Českého ráje, z.s.
0 bodů

V projektu jsou uvedena hlavní rizika a způsob jejich eliminace. 5 bodů

V projektu nejsou uvedena hlavní rizika a způsob jejich eliminace.
0 bodů
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Název výzvy MAS:

Číslo výzvy MAS: 

Název výzvy ŘO: 

Číslo výzvy ŘO:

1.

V projektu je popsán pozitivní dopad 

plánovaných aktivit na začleňování cílové 

skupiny do společnosti 

(Aspekt účelnosti a potřebnosti).

žádost o podporu; studie proveditelnosti 

(zejména v kap. 3).

2.

Regionální význam projektu

(Aspekt účelnosti a potřebnosti).

žádost o podporu; studie proveditelnosti 

(zejména v kap. 4).

3.

V projektu jsou uvedena hlavní rizika a způsob 

jejich eliminace.

(Aspekt efektivnosti).

žádost o podporu; studie proveditelnosti 

(zejména v kap. 10).

Název projektu:

Registrační číslo projektu:

Žadatel:



Předmět projektu je využíván pro poskytování 2 a více sociálních služeb. 

Sociální služba musí být poskytována po celou dobu udržitelnosti 

(nejméně do konce doby udržitelnosti projektu, tedy pět let od poslední 

platby příjemci).

10 bodů

Předmět projektu je využíván pro poskytování 1 sociální služby. Sociální 

služba musí být poskytována po celou dobu udržitelnosti (nejméně do 

konce doby udržitelnosti projektu, tedy pět let od poslední platby 

příjemci).

5 bodů

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 15 bodů. Maximální počet bodů je 30.

V Libuni dne 

Podpis hodnotitele:

Celkový počet bodů

4.

Počet podpořených poskytovaných sociálních 

služeb

(Aspekt účelnosti a potřebnosti).

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

(zejména v kap. 4).

Žádost o podporu splnila/nesplnila podmínky věcného hodnocení.

Jméno a příjmení hodnotitele:


