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Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů 
realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI  

 
    

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů ITI pro SC 2.1 IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle Metodického 
pokynu pro řízení výzev, hodnocení a 

výběr projektů 
Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) Referenční dokument 

Společná pro všechny aktivity 

Výsledky projektu jsou udržitelné. Proveditelnost, účelnost 

ANO – Žadatel prokázal zajištění udržitelnosti výsledků a 
zajištění dostatečné kapacity (finanční, personální) pro 
udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování.  

NE – Žadatel neprokázal zajištění udržitelnosti výsledků 
a zajištění dostatečné kapacity (finanční, personální) pro 
udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování.  

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti  

 Plán návštěvnosti památky 
 

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory. Efektivnost 

ANO – Aktivity projektu jsou v souladu s pravidly veřejné 
podpory pro specifický cíl a danou výzvu ŘO IROP. 

NE 

 žádost o podporu 

 specifická pravidla pro žadatele 
a příjemce 

 studie proveditelnosti 

Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám. Hospodárnost 

ANO - Výdaje na aktivity v rozpočtu projektu odpovídají 
tržním cenám. 

 

NE - Výdaje na aktivity v rozpočtu projektu neodpovídají 
tržním cenám. 

 NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na 

deinstitucionalizaci sociálních služeb. 

  

       žádost o podporu 

       rozpočet projektu 

       studie proveditelnosti 

       specifická pravidla výzvy 
pro příjemce a žadatele

Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní 
aktivity projektu. 

Hospodárnost 

 

Účelnost 

  

ANO - Z rozpočtu projektu je zřejmé, že minimálně 85 % 
způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivity 
projektu. 

 

Ne - Rozpočet projektu nemá minimálně 85 % 
způsobilých výdajů zaměřených na hlavní aktivity 
projektu.  

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na 

       žádost o podporu 

       studie proveditelnosti 

       specifická pravidla výzvy 
pro příjemce a žadatele 
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deinstitucionalizaci sociálních služeb. 

V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty 
ukazatelů, stanovené ve výzvě. 

Efektivnost 

 

Hospodárnost 

  

ANO - Projekt dosáhl min. hodnoty ukazatelů.  

NE - Projekt nedosáhl min. hodnoty ukazatelů.  

NERELEVANTNÍ – Nemusí se provádět. 

       studie proveditelnosti 

       MS2014+   

       specifická pravidla výzvy 
pro žadatele a příjemce

Aktivita - deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování 

Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb. Potřebnost 

ANO – Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na 
ustanovení Národní strategie rozvoje sociálních služeb 
pro rok 2015, nebo na aktuální národní strategii v oblasti 
sociálních služeb. 

 

NE -  Ve studii proveditelnosti chybí, nebo není zřejmá 
vazba projektu na Národní strategii rozvoje sociálních 
služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní strategii 
v oblasti sociálních služeb. 

 NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na 
deinstitucionalizaci sociálních služeb. 

       žádost o podporu 

       Národní strategie rozvoje 
sociálních služeb pro rok 2015, 
nebo aktuální národní strategie 
v oblasti sociálních služeb 

       studie proveditelnosti

Poskytované služby jsou uvedené v zákoně o sociálních službách. Účelnost 

ANO - Poskytované služby jsou uvedené v platném 
zákoně o sociálních službách. 

NE - Poskytované služby nejsou uvedené v platném 
zákoně o sociálních službách. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na 
deinstitucionalizaci sociálních služeb. 

       žádost o podporu 

       studie proveditelnosti

Projekt je v souladu s Kritérii sociálních služeb komunitního charakteru 
a kritérii procesu transformace a deinstitucionalizace. 

Účelnost 

ANO - Projekt je v souladu s  Kritérii sociálních služeb 
komunitního charakteru a kritérii procesu transformace a 
deinstitucionalizace. 

 

NE - Projekt  není v souladu s  Kritérii sociálních služeb 
komunitního charakteru a kritérii procesu transformace a 
deinstitucionalizace.  

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na 
deinstitucionalizaci sociálních služeb. 

 

  

       žádost o podporu 

       transformační plán 

       studie proveditelnosti 

       Kritéria sociálních služeb 
komunitního charakteru a kritéria 
procesu transformace a 
deinstitucionalizace
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Aktivita -  podpora rozvoje infrastruktury komunitních center  

V době udržitelnosti projektu má žadatel zajištěného minimálně jednoho 
pracovníka se vzděláním dle zákona o sociálních službách. 

Účelnost 

ANO -   V době udržitelnosti projektu má žadatel 
zajištěného minimálně jednoho interního nebo externího 
pracovníka se vzděláním dle zákona o sociálních 
službách. 

 

NE -   V době udržitelnosti projektu nemá žadatel 
zajištěného minimálně jednoho interního nebo externího 
pracovníka se vzděláním dle zákona o sociálních 
službách. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na komunitní 
centrum. 

       žádost o podporu

       studie proveditelnosti

Aktivita -  sociální bydlení 

Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014-2020.  

  

Potřebnost 

  

ANO - Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na 
ustanovení Strategie sociálního začleňování 2014-2020. 

 

NE - Ve studii proveditelnosti chybí nebo není zřejmá, 
popřípadě je chybná vazba projektu na Strategii 

sociálního začleňování 2014-2020.  

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na sociální 
bydlení. 

       žádost o podporu 

       Strategie sociálního 
začleňování 2014-2020 

       studie proveditelnosti

Sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními 
předpisy určenými pro výstavbu budov pro bydlení. 

Účelnost 

ANO – Sociální bydlení splňuje stavebně technické 
parametry dané stavebními předpisy určenými pro 
výstavbu budov pro bydlení. 

 

NE – Sociální bydlení nesplňuje stavebně technické 
parametry dané stavebními předpisy určenými pro 
výstavbu budov pro bydlení. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na sociální 
bydlení. 

       studie proveditelnosti 

       specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce

Sociální byt splňuje požadavky standardní bytové jednotky se základním 
vybavením bez dalšího zařízení nábytkem. 

Účelnost 

ANO -  Sociální byt splňuje požadavky standartní bytové 
jednotky se základním vybavením bez dalšího zařízení 
nábytkem. 

 

NE - Sociální byt nesplňuje požadavky standardní 
bytové” jednotky se základním vybavením bez dalšího 
zařízení nábytkem. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na sociální 

       studie proveditelnosti

       specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce
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bydlení. 

Sociální byt je umístěný v lokalitě s dostupným občanským vybavením 
pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní 
služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva. 

Účelnost 

ANO -  Sociální byt je umístěný v lokalitě s dostupným 
občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu, 
sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, 
veřejnou správu a ochranu obyvatelstva.  

 

NE - Sociální byt není umístěný v lokalitě s dostupným 
občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu, 
sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, 
veřejnou správu a ochranu obyvatelstva. 

 NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na sociální 

bydlení. 

       studie proveditelnosti 

       specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce 

       referenční dokument 

Projekt je umístěn v místě s dopravní obslužností. Účelnost 

ANO – Projekt je umístěn v místě s dopravní obslužností. 

 

Ne - Projekt není umístěn v místě s dopravní obslužností. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na sociální 
bydlení. 

       studie proveditelnosti 

       specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce

Sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin Účelnost 

ANO -  Sociální bydlení je určeno osobám z cílových 
skupin. 

 

NE - Sociální bydlení není určeno osobám z cílových 
skupin. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na sociální 
bydlení.  

       studie proveditelnosti 

       specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce

Realizace projektu nevede k segregaci osob z cílových skupin. Účelnost 

ANO - Bytový dům má nejvýše osm bytových jednotek 
nebo v jednom vchodě bytového domu, který má více 
než osm bytů, je podíl sociálních bytů na celkovém počtu 
bytů nejvýše 20 %. 

NE  – Bytový dům má více než osm bytových jednotek 
nebo v jednom vchodě bytového domu, který má více 
než osm bytů, je podíl sociálních bytů na celkovém počtu 
bytů vyšší než 20 %. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na sociální 

       studie proveditelnosti 

       specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce
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bydlení. 

 

Pořizovací náklady na sociální bydlení nepřekračují limit stanovený ve 
výzvě k předkládání žádostí o podporu. 

Účelnost 

ANO -  Pořizovací náklady na sociální bydlení 
nepřesahují limit, stanovený ve výzvě. 

NE - Pořizovací náklady na sociální bydlení přesahují 
limit, stanovený ve výzvě. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na sociální 
bydlení. 

  

       studie proveditelnosti 

       specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce 

       text výzvy

Cílovou skupinou projektu jsou osoby v ekonomicky aktivním věku.  Účelnost 

ANO -   Cílovou skupinou projektu jsou osoby 
v ekonomicky aktivním věku 

NE – Cílovou skupinou projektu nejsou osoby v 
ekonomicky aktivním věku. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na sociální 
bydlení. 

       studie proveditelnosti 

       specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce

Cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému 
nájemnímu bydlení. 

Účelnost 

ANO -   Cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny 
k dlouhodobému nájemnímu bydlení. 

NE -   Cílem projektu není zajištění přístupu cílové 
skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na sociální 
bydlení. 

       žádost o podporu 

       studie proveditelnosti

Cílové skupině bude poskytnuta sociální práce. Účelnost 

ANO -   Cílové skupině bude poskytnuta sociální práce. 

 

NE -    Cílové skupině nebude poskytnuta sociální práce. 

 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na sociální 
bydlení. 

 studie proveditelnosti 

 žádost o podporu 

Aktivita - Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby 

Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014-2020.  

  

Potřebnost 

  

ANO - Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na 
ustanovení Strategie sociálního začleňování 2014-2020. 

 

NE - Ve studii proveditelnosti chybí, není zřejmá nebo je 
chybná vazba projektu na Strategii sociálního 
začleňování 2014-2020. 

 NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na sociální 

služby. 

       žádost o podporu 

       Strategie sociálního 
začleňování 2014-2020 

       studie proveditelnosti



6 
 

Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb. Potřebnost 

ANO – Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na 
ustanovení Národní strategie rozvoje sociálních služeb 
pro rok 2015, nebo na aktuální národní strategii v oblasti 
sociálních služeb. 

 

NE -  Ve studii proveditelnosti chybí, nebo není zřejmá 
vazba projektu na Národní strategii rozvoje sociálních 
služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní strategii 

v oblasti sociálních služeb.  

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na sociální 
služby. 

       žádost o podporu 

       Národní strategie rozvoje 
sociálních služeb pro rok 2015, 
nebo aktuální národní strategie 
v oblasti sociálních služeb 

       studie proveditelnosti

Poskytované služby jsou uvedené v zákoně o sociálních službách. Účelnost 

ANO - Poskytované služby jsou uvedené v účinném 
zákoně o sociálních službách. 

 

NE - Poskytované služby nejsou uvedené v účinném 
zákoně o sociálních službách. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na sociální 
služby. 

       žádost o podporu 

       studie proveditelnosti

 

 

 

 

 

 

 

 


