
Platnost: 11.08.2020

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)
Přidělené hodnocení Odůvodnění

Obec, v níž se realizuje projekt, má 3.001 a více obyvatel. 0 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt, má 1.000 až 3.000 obyvatel (včetně mezních 

hodnot).
5 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt, má méně než 1.000 obyvatel. 10 bodů

V rámci projektu nebude využita stávající budova/stavba. 0 bodů

V rámci projektu bude využita stávající budova/stavba. 10 bodů

Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů je vyšší než 3.000.001 Kč 

(zaokrouhleno na celá čísla).
0 bodů

Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů projektu je v rozmezí od 2.000.001 

Kč do 3.000.000 Kč včetně (zaokrouhleno na celá čísla).
5 bodů

Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů projektu je nižší než 2.000.000 Kč 

včetně (zaokrouhleno na celá čísla).
10 bodů

celkem 0

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

Podpisy přítomných členů Výběrového orgánu:

Finanční náročnost projektu dle celkových 

způsobilých výdajů projektu v podané žádosti 

(částka CZV projektu se zaokrouhluje na celé 

koruny).

(Aspekt kvality projektu:  Hospodárnost, 

Efektivnost, Proveditelnost)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

Název MAS: MOST Vysočiny, o. p. s.

Název výzvy MAS: Výzva MAS MOST Vysočiny-IROP-Komunitní centra

Číslo výzvy MAS: 8

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření Sociální služby 2.2.2 Budování komunitních center 

Integrované strategie MAS MOST Vysočiny

2.

Využití stávající budovy                                          

(V rámci projektu (místo realizace) bude využita 

stávající budova/stavba = objekt, který je ke dni 

podání žádosti o dotaci evidován v katastru 

nemovitostí.)                                                

(1. preferenční kritérium)                                                                       

                                                                                                   

(Aspekt kvality projektu: Proveditelnost)

Žádost o podporu, Stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební 

povolení, Studie proveditelnosti

1.

Počet obyvatel obce/města, ve které se daný 

projekt realizuje (počet obyvatel k 1.1.2019, dle 

veřejně dostupných údajů ČSÚ).

(2. preferenční kritérium)

(Aspekt kvality projektu:  Účelnost)

Studie proveditelnosti, počet obyvatel dle veřejně 

přístupné databáze ČSÚ k 1.1.2019

Číslo výzvy ŘO: 62

Název projektu:

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

Jméno a příjmení:

PROJEKT SPLNIL/NESPLNIL PODMÍNKY VĚCNÉHO HODNOCENÍ (nehodící se škrtněte)

Složení Výběrového orgánu:

3.



Datum a místo konání Výběrového orgánu:

Jméno a podpis zapisovatele:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:


