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Věcné hodnocení
Kritérium věcného hodnocení vč. popisu

Max. počet
bodů

1. Finanční připravenost projektu: Aspekt kvality projektu: proveditelnost
Finanční připravenost projektu:
(Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium.)
1.1 Žadatel prokázal finanční připravenost projektu, tj. doložil, že je schopen
předfinancovat projekt. Jedná se o tyto možnosti (lze doložit jednou nebo více
možnostmi):
• Úvěrový příslib, který bude mít všechny náležitosti dle zákona o
bankách. Tento dokument nesmí být starší než 3 měsíce před
podáním žádosti o podporu.
• Souhlas zřizovatele v případě příspěvkové organizace se zajištěním
předfinancování.
• Výpis z účtu žadatele s dostatečným zůstatkem (minimálně ve výši
odpovídající plánovanému vyúčtování první etapy v případě
etapového projektu, nebo požadovaným celkovým způsobilým
výdajům u jednoetapového projektu). Výše zůstatku na účtu musí
být dostatečná (minimálně ve výši odpovídající plánovanému
vyúčtování první etapy v případě etapového projektu, nebo
požadovaným celkovým způsobilým výdajům u jednoetapového
projektu). Tento dokument nesmí být starší než 3 měsíce před
podáním žádosti o podporu.

max. 10

• Rozhodnutí zastupitelstva obce/města nebo rady města o
předfinancování projektu.
• V případě žadatele NNO lze doložit též historií této organizace ve
výši minimálně 2 let, toto dokládá výroční zprávou nebo řádným
daňovým přiznáním za poslední 2 hospodářské/kalendářní roky,
vč. příloh, potvrzené správcem daně, vč. schválené účetní závěrky.
Z doložených dokumentů musí být zřejmé, že žadatel má
dostatečnou kapacitu, aby byl schopen projekt realizovat.
Je prokázána finanční připravenost (10 bodů).
1.2 Žadatel neprokázal finanční připravenost projektu. (0 bodů).
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o podporu.
Žadatel popisuje potřebné informace v Povinné příloze MAS Sokolovsko.
Informace, které žadatel uvede v Povinné příloze MAS Sokolovsko, jsou nutné pro
hodnocení tohoto kritéria ve věcném hodnocení Výběrovou komisí. Požadované
doklady pro doložení tohoto kritéria žadatel uvádí jako přílohu žádosti.
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Referenční dokumenty: žádost o podporu, povinná příloha MAS Sokolovsko,
příloha ke kritériu věcného hodnocení č. 1.
2. Připravenost zadávacích a výběrových řízení: Aspekt kvality projektu:
proveditelnost
(Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium.)
2.1 V rámci projektu byla ukončena zadávací a výběrová řízení na hlavní
aktivity projektu, tj. dle charakteru projektu byly doloženy všechny:
• uzavřené smlouvy o dílu na stavební práce, obsahuje-li projekt
pouze stavební práce v rámci hlavních aktivit,
• uzavřené kupní smlouvy na dodávky, neobsahuje-li projekt
stavební část,
• uzavřené smlouvy o dílu na stavební práce a uzavřené kupní
smlouvy na dodávky, obsahuje-li projekt stavební část i dodávky.

max. 10

Je doložena připravenost zadávacích a výběrových řízení (10 bodů).
2.2 Není kompletně doložena připravenost zadávacích a výběrových řízení na
hlavní aktivity projektu (0 bodů).
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o podporu.
Žadatel popisuje potřebné informace v Povinné příloze MAS Sokolovsko.
Informace, které žadatel uvede v Povinné příloze MAS Sokolovsko, jsou nutné pro
hodnocení tohoto kritéria ve věcném hodnocení Výběrovou komisí. Požadované
doklady pro doložení tohoto kritéria žadatel uvádí jako přílohu žádosti.
Referenční dokumenty: žádost o podporu (vč. informací o veřejných zakázkách),
povinná příloha MAS Sokolovsko, příloha ke kritériu věcného hodnocení č. 2.
3. Spolupráce: Aspekt kvality projektu: potřebnost
(Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium.)
3.1 Žadatel doložil jako přílohu žádosti o dotaci dvě nebo více partnerských
smluv o spolupráci. Ze smluv je patrný konkrétní obsah spolupráce,
kterou žadatel bude s partnery uskutečňovat během realizace projektu a
v době udržitelnosti. Obsah partnerství se musí týkat předmětu žádosti o
podporu. Partnerské smlouvy musí být uzavřeny vždy mezi žadatelem a
dalším subjektem. Partnerství je bezplatné. Nelze uznat partnerské
smlouvy s ekonomicky přímo propojenou osobou (definice viz doplnění
tohoto kritéria). (10 bodů)

max. 10

3.2 Žadatel doložil jako přílohu žádosti o dotaci jednu partnerskou smlouvu o
spolupráci. Ze smlouvy je patrný obsah spolupráce, kterou žadatel bude
s partnerem, uskutečňovat během realizace projektu a v době
udržitelnosti. Obsah partnerství se musí týkat předmětu žádosti o
3

Kritérium věcného hodnocení vč. popisu

Max. počet
bodů

podporu. Partnerská smlouva musí být uzavřena vždy mezi žadatelem a
dalším subjektem. Partnerství je bezplatné. Nelze uznat partnerskou
smlouvu s ekonomicky přímo propojenou osobou (definice viz doplnění
tohoto kritéria). (5 bodů)
3.3 Žadatel nedoložil jako přílohu žádosti partnerskou smlouvu o spolupráci
splňující kritéria uvedené v bodech 2.1 a 2.2. (0 bodů)
Doplnění kritéria: Ekonomicky přímo propojené osoby jsou pro potřeby
hodnocení tohoto kritéria:
•

jestliže se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech
druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích
právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního
kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby
vzájemně osobami přímo kapitálově spojenými,
• kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby,
• jestliže se shodné osoby nebo osoby blízké podílejí na vedení nebo kontrole
jiných osob, tyto jiné osoby jsou vzájemně osobami jinak spojenými. Za jinak
spojené osoby se nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad
obou osob,
• ovládající a ovládaná a také osoby ovládané stejnou ovládající osobou,
• jde o osoby blízké.
Účast v kontrolní komisi nebo obdobném kontrolním orgánu a provádění kontroly
za úplatu se nepovažuje za podílení se na kontrole.
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o podporu.
Žadatel popisuje potřebné informace v Povinné příloze MAS Sokolovsko.
Informace, které žadatel uvede v Povinné příloze MAS Sokolovsko, jsou nutné pro
hodnocení tohoto kritéria ve věcném hodnocení Výběrovou komisí. Při hodnocení
naleznou členové Výběrové komise údaje pro přidělení počtu bodů zejména
v přílohách, kde žadatel dokládá partnerské smlouvy o spolupráci, a v povinné
příloze MAS Sokolovsko, kde je třeba napsat zdůvodnění naplnění tohoto kritéria.
Dále také v popisu projektu a ve studii proveditelnosti, aby byla patrná spolupráce
v souvislosti s obsahem projektu.
Referenční dokumenty: žádost o podporu, povinná příloha MAS Sokolovsko,
příloha ke kritériu věcného hodnocení č. 3.
4. Počet obyvatel obce/města, ve které se daný projekt realizuje: Aspekt
kvality projektu: potřebnost
(Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium, V případě,
že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na body dle
aritmetického průměru počtu obyvatel v jednotlivých obcích, ve kterých je

max. 5
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projekt realizován.)
4.1 Obec, na jejímž území je projekt realizován má více než 10.000 obyvatel.
(0 bodů)
4.2 Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 5.001 – 10.000 obyvatel.
(1 bod)
4.3 Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 2.501 – 5.000 obyvatel. (2
body)
4.4 Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 1.001 – 2.500 obyvatel. (3
body)
4.5 Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 501 až 1.000 obyvatel. (4
body)
4.6 Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 500 obyvatel a méně než
500 obyvatel. (5 bodů)
Pro určení velikosti obce je považován za závazný dokument ČSÚ: Počet obyvatel
v obcích České republiky k 1. 1. 2020.
Žadatel popisuje potřebné informace v Povinné příloze MAS Sokolovsko.
Informace, které žadatel uvede v Povinné příloze MAS Sokolovsko, jsou nutné pro
hodnocení tohoto kritéria ve věcném hodnocení Výběrovou komisí. Členové
Výběrové komise naleznou údaje pro přidělení počtu bodů zejména dle vyplnění
místa realizace projektu, dle popisu ve studii proveditelnosti a v povinné příloze
MAS Sokolovsko.
Referenční dokumenty: žádost o podporu, povinná příloha MAS Sokolovsko, ČSÚ:
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-za0wri436p.
5. Dopad projektu na území více obcí území MAS Sokolovsko: Aspekt
kvality projektu: účelnost
(Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium.)
může být širší území dle místa, kde se nacházejí cílové skupiny projektu, které mají
užitek z realizace daného projektu. Do dopadu projektu se počítá i místo realizace
projektu.
max. 15
Žadatel ve zdůvodnění musí uvést, jaký způsobem budou mít dané cílové skupiny,
které se nacházejí mimo místo realizace projektu, užitek z realizace projektu a jak
budou projekt využívat.
5.1 Projekt má svými výstupy přímý, konkrétní a jasně dohledatelný dopad na
území pouze 1 obce. (0 bodů)
5.2 Projekt má svými výstupy přímý, konkrétní a jasně dohledatelný dopad na
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území 2 až 4 obcí. (10 bodů)
5.3 Projekt má svými výstupy přímý, konkrétní a jasně dohledatelný dopad na
území 5 a více obcí. (15 bodů)
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o podporu.
Žadatel popisuje potřebné informace v Povinné příloze MAS Sokolovsko.
Informace, které žadatel uvede v Povinné příloze MAS Sokolovsko, jsou nutné pro
hodnocení tohoto kritéria ve věcném hodnocení Výběrovou komisí. Členové
Výběrové komise naleznou údaje pro přidělení počtu bodů zejména dle vyplnění
místa dopadu projektu, dle popisu projektu, ve studii proveditelnosti a v Povinné
příloze MAS Sokolovsko, kde je potřeba dopad projektu na území popsat.
Referenční dokumenty: žádost o podporu, povinná příloha MAS Sokolovsko.
6. Finanční náročnost projektu: Aspekt kvality projektu: hospodárnost
(Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium.)
6.1 Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů je v rozsahu více než
3.000.000 Kč až do 3.962.605,45 Kč. (0 bodů)
6.2 Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů je v rozsahu 1.500.000,01
Kč až 3.000.000 Kč. (10 bodů)
6.3 Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů je max. 1.500.000 Kč. (20
bodů)

max. 20

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o podporu.
Žadatel popisuje potřebné informace v Povinné příloze MAS Sokolovsko.
Informace, které žadatel uvede v Povinné příloze MAS Sokolovsko, jsou nutné pro
hodnocení tohoto kritéria ve věcném hodnocení Výběrovou komisí. Členové
Výběrové komise naleznou údaje pro přidělení počtu bodů v Povinné příloze MAS
Sokolovsko a v přehledu zdrojů financování a v rozpočtu projektu.
Referenční dokumenty: žádost o podporu, povinná příloha MAS Sokolovsko.
7. Návaznost projektu na strategický dokument obce nebo mikroregionu:
Aspekt kvality projektu: účelnost
(Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium.)
7.1 Projekt je přímo uveden v návrhové části strategického rozvojového
dokumentu obce (či mikroregionu) nebo v krátkodobém akčním plánu
(investičním plánu) vycházejícím a navazujícím na příslušný strategický
dokument rozvoje obce (či mikroregionu). Strategický dokument obce (či
mikroregionu) nebo krátkodobý akční plán (či investiční plán) byl
schválen příslušnými orgány obce (či mikroregionu) před 31. 12. 2020. Je
zveřejněn na internetových stránkách a odkaz na příslušnou
internetovou stránku žadatel uvedl v povinné příloze MAS Sokolovsko.

max. 15
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(15 bodů)
7.2 Projekt rámcově vychází ze strategického rozvojového dokumentu obce (či
mikroregionu). Téma či oblast, kterou projekt řeší, je uvedena v
návrhové části strategického rozvojového dokumentu obce (či
mikroregionu), který byl schválen příslušnými orgány před 31. 12. 2020.
Je zveřejněn na internetových stránkách a odkaz na příslušnou
internetovou stránku žadatel uvedl v povinné příloze MAS Sokolovsko.
V případě žadatele, který není obec/město či příspěvková organizace
obce/města či organizace založená a přímo řízená obcí/městem, je
možno doložit souhlas obce/města s realizací projektu (žadatel toto
dokládá výpisem z usnesení zastupitelstva či rady obce/města, kde
obce/město deklaruje souhlas s projektem). (8 bodů)
7.3 Návaznost na strategický dokument obce (či mikroregionu) nebyla
doložena. Žadatel nedoložil návaznost na strategický dokument rozvoje
obce (či mikroregionu) nebo taková návaznost z doložených dokumentů
nevyplývá dle definic v kritériích 8.1 a 8.2. V případě žadatele, který není
obec/město či příspěvková organizace obce/města či organizace
založená a přímo řízená obcí/městem, nebyl též doložen souhlas
obce/města s realizací projektu (dle kritéria 8.2). (0 bodů)
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o podporu.
Žadatel popisuje potřebné informace v Povinné příloze MAS Sokolovsko.
Informace, které žadatel uvede v Povinné příloze MAS Sokolovsko, jsou nutné pro
hodnocení tohoto kritéria ve věcném hodnocení Výběrovou komisí. Členové
Výběrové komise naleznou údaje pro přidělení počtu bodů zejména v popisu
projektu ve studii proveditelnosti, dalších částech žádosti o podporu, na které
žadatel odkazuje či je logické hledat zde informace potřebné pro hodnocení
tohoto kritéria, a v Povinné příloze MAS Sokolovsko, kde je potřeba uvést odkaz
na strategický rozvojový dokument, dále dle typu žadatele může být doložen
souhlas obce/města.
Referenční dokumenty: žádost o podporu, povinná příloha MAS Sokolovsko,
příloha ke kritériu věcného hodnocení č. 8 (strategický rozvojový dokument obce,
souhlas obce/města).
8. Specifické kritérium věcného hodnocení: mobiliář a zeleň.
Aspekt kvality projektu: účelnost
(Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium.)
max. 15
8.1 Součástí projektu jsou výdaje na mobiliář (lavičky, venkovní přístřešky) a
na venkovní zeleň (výdaje mohou být způsobilé i nezpůsobilé dle
charakteru projektu, ale je zřejmé, že tyto výdaje jsou součástí projektu).
Aktivita mobiliář a zeleň nemusí přímo souviset s hlavním cílem
projektu, neboť se jedná o vedlejší aktivitu či aktivitu z nezpůsobilých
7
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výdajů, ale musí zde být souvislost s místem realizace projektu. (15
bodů)
8.2 Součástí projektu jsou výdaje buď pouze na mobiliář (lavičky, venkovní
přístřešky), nebo pouze na venkovní zeleň (výdaje mohou být způsobilé i
nezpůsobilé dle charakteru projektu, ale je zřejmé, že tyto výdaje jsou
součástí projektu). Aktivita mobiliář a zeleň nemusí přímo souviset
s hlavním cílem projektu, neboť se jedná o vedlejší aktivitu či aktivitu
z nezpůsobilých výdajů, ale musí zde být souvislost s místem realizace
projektu. (8 body)
8.3 Součástí projektu nejsou výdaje na mobiliář (lavičky, venkovní přístřešky) a
na venkovní zeleň. (0 bodů)
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o podporu.
Žadatel popisuje potřebné informace v Povinné příloze MAS Sokolovsko.
Informace, které žadatel uvede v Povinné příloze MAS Sokolovsko, jsou nutné pro
hodnocení tohoto kritéria ve věcném hodnocení Výběrovou komisí. Členové
Výběrové komise naleznou údaje pro přidělení počtu bodů zejména ve studii
proveditelnosti, rozpočtu projektu a dalších částech žádosti o podporu.
Referenční dokumenty: žádost o podporu, povinná příloha MAS Sokolovsko,
rozpočet projektu, studie proveditelnosti.
CELKEM
Hranice pro splnění věcného hodnocení:

100
min. 50
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