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Příloha č. 2 Kritéria pro věcné hodnocení 

Název kritéria 
Funkce 
kritéria 

Aspekt kvality Popis kritéria Hodnocení Body Dokumentace 

1. 
Velikost obce,  
ve které se daný  
projekt realizuje. 

Hodnoticí 
Účelnost  
Potřebnost 

Kritérium posuzuje velikost 
obce, v níž se projekt bude 
realizovat. Velikost obce je 
počítána v součtu všech 
jejích místních částí a to k  
1.1 roku, ke kterém je 
žádost o podporu podána. 

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má max. 
500 obyvatel.                  

20 

Žádost o podporu,  
Počet obyvatel v obcích 
České republiky k 1. 1. 
2019 (www.czso.cz)   

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 501–1  
000 obyvatel.                         

16 

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 1 001 
obyvatel a více. 

12 

2. 
Zaměření na cílové 
skupiny.   

Hodnoticí 
Potřebnost 
Soulad s horizontálními 
principy 

Kritérium posuzuje, na kolik 
cílových skupin je projekt 
zaměřen. 

Projekt je zaměřen na 3 a více cílové skupiny.  15 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Projekt je zaměřen na 2 cílové skupiny. 11 

Projekt je zaměřen na 1 cílovou skupinu. 7 

3 
Zlepšení zázemí 
sociálních služeb. 

Hodnoticí 
Potřebnost  
Účelnost 

Kritérium hodnotí, zda je 
projekt zaměřen na zlepšení 
zázemí více sociálních 
služeb. 

Projekt bude mít dopad na 3 a více sociální služby. 15 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Projekt bude mít dopad na 2 sociální služby. 11 

Projekt bude mít dopad na 1 sociální službu. 7 

4. 

Vznik zázemí nové 
sociální služby v 
území realizace 
projektu. 

Hodnoticí 
Potřebnost 
Účelnost 

Kritérium posuzuje, zda 
v území realizace projektu 
vznikne zázemí pro novou 
sociální službu. 

Realizací projektu vznikne zázemí pro novou sociální 
službu na území realizace projektu. 

4 
Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti Realizací projektu nevznikne zázemí pro novou 

sociální službu na území realizace projektu. 
0 

 

Maximální počet bodů, které může žádost o podporu obdržet, je 54 bodů. 

Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, získá-li minimálně 27 bodů. 

http://www.czso.cz/

