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8. VÝZVA MAS SPOLEČNOST PRO ROZVOJ HUMPOLECKA–IROP–SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 

vazba na výzvu ŘO IROP č. 85 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“ 

Příloha č. 2: Preferenční kritéria – Kritéria pro věcné hodnocení 

Kritéria pro věcné hodnocení projektů podaných v rámci výzev IROP vyhlašovaných MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka 2014–2020 

Č. Název kritéria Bodovací škála Body Referenční dokument 

1 Požadovaná výše dotace 
(výše dotace se zaokrouhluje na celé koruny) 

Požadovaná výše dotace je méně než 0,5 mil. Kč 10 Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti Požadovaná výše dotace je v rozmezí 0.5 mil. Kč a méně než 0,75 

mil. Kč 
9 

Požadovaná výše dotace je v rozmezí 0.75 mil. Kč a méně než 1 
mil. Kč 

8 

2 Počet obyvatel obce/města, ve které se 
daný projekt realizuje k 1. 1. 2018 
Dle statistiky ČSÚ k 1. 1. 2018 

Obec, v níž se realizuje projekt, má méně než 99 obyvatel 12 Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti Obec, v níž se realizuje projekt, má 100–249 obyvatel 10 

Obec, v níž se realizuje projekt, má 250–499 obyvatel 9 
Obec, v níž se realizuje projekt, má 500–1499 obyvatel 8 
Obec, v níž se realizuje projekt, má nad 1500 obyvatel 7 

3 Připravenost projektu – stavební řízení Stavební povolení s nabytím právní moci nebo vydán souhlas 
s provedením ohlášeného stavebního záměru anebo nepotřebuje 
ani stavební povolení či ohlášení. 
Anebo žadatel doložil veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební 
povolení. 

5 Žádost o stavební povolení 
nebo ohlášení, případně 
stavební povolení nebo 
souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního 
záměru nebo veřejnoprávní 
smlouva nahrazující stavební 
povolení 
Studie proveditelnosti 

Stavební povolení nenabylo právní moci anebo nebyl vydán 
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.  

0 

4 Připravenost projektu – výběrové/zadávací 
řízení 

Všechna výběrová/zadávací řízení jsou ukončena (tzn. je 
podepsána smlouva) * anebo v projektu nemusí být realizována 
výběrová řízení.  

6 Žádost o podporu (Záložky 
veřejné zakázky 

Všechna výběrová/zadávací řízení jsou alespoň vyhlášena (tzn. je 
odeslána výzva k podání nabídky alespoň třem uchazečům v 
uzavřené výzvě nebo je vyvěšena výzva na profilu zadavatele, příp. 
jiným způsobem stanoveným zákonem) ** 

4 



 

2 

Všechna výběrová/zadávací řízení nejsou vyhlášena 

0 

5 Zaměření projektu na cílové 
skupiny 

Projekt je zaměřený na 3 a více cílových skupin 7 Žádost o podporu záložka 
Cílová skupina, Studie 
proveditelnosti  

Projekt je zaměřený na dvě cílové skupiny 6 

Projekt je zaměřený na jednu cílovou skupinu 5 
 

* Ukončením výběrového/zadávacího řízení se rozumí podpis smlouvy 

** Vyhlášením výběrového/zadávacího řízení se rozumí odeslání výzvy k podání nabídky alespoň třem uchazečům v uzavřené výzvě nebo vyvěšení výzvy na profilu zadavatele, 

příp. jiným způsobem stanoveným zákonem 

 

Počet bodů pro splnění věcného hodnocení: 

Maximální počet bodů: 40 

Minimální počet bodů: 20 


