
KRITÉRIA IROP  

 

Sociální služby – Sociální bydlení  

 

Kritéria formálních náležitostí  - vždy napravitelná – hodnocení ANO/NE  

      splněno / nesplněno / nerelevantní/ nehodnoceno 

o žádost o podporu je podána v předepsané formě dle výzvy MAS (referenční dokument – 
žádost o podporu), 

o žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele (referenční dokument – 
žádost o podporu), 

o jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v 
dokumentaci k výzvě MAS (referenční dokument – žádost o podporu, záložka dokumenty).  

 

Kritéria přijatelnosti – napravitelná – hodnocení ANO/NE 

      splněno / nesplněno / nerelevantní/ nehodnoceno 

o projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS a podporovanými aktivitami výzvy MAS 
(referenční dokument – studie proveditelnosti, žádost o podporu), 

o projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou 
výzvou MAS stanoveny (referenční dokument – žádost o podporu, rozpočet, studie 
proveditelnosti). 

 
Kritéria přijatelnosti – nenapravitelná – hodnocení ANO/NE 

      splněno / nesplněno / nerelevantní/ nehodnoceno 

o žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS 
(referenční dokument – žádost o podporu), 

o projekt je v souladu se strategickými cíli SCLLD (referenční dokument – studie proveditelnosti 
kap. 3).  

 

Kritéria věčného hodnocení  

1) Kapacita nově vzniklého/rekonstruovaného 

sociálního bytu.  

Toto kritérium bude hodnoceno na základě údaje 

uvedeného ve studii proveditelnosti (kap. 4), jedná se 

o počet nově vzniklých lůžek v rámci projektu. Pokud 

by v rámci projektu vzniklo více bytových jednotek, 

vypočítá se počet lůžek aritmetickým průměrem 

s případným zaokrouhlením dolů.   

0 bodů - 1 lůžko  

5 bodů - 2 lůžka 

10 bodů - 3 a více lůžek 

2) Je žadatel již aktuálním správcem sociálního 

bydlení.   

Toto kritérium bude hodnoceno na základě údaje 

uvedeného ve studii proveditelnosti (kap. 4). Za 

sledované období se počítá období mezi lety 2014 – 

2017.  

0 bodů - žadatel již mezi roky 2014 – 2017 

spravoval/spravuje sociální byty 

10 bodů - žadatel mezi roky 2014 – 2017 

nespravoval žádný sociální byt  

 

3) Žadatel má již připravena nediskriminační 

kritéria pro výběr případných žadatelů o 

pronájem sociálního bytu vycházejících ze znění 

Specifických pravidel výzvy č. 62 IROP. 

0 bodů - žadatel kritéria nepopsal 

10 bodů - žadatel má kritéria připravena a jsou 

doložena popsána ve Studii proveditelnosti  

 



Toto kritérium bude hodnoceno na základě údaje 

uvedeného ve studii proveditelnosti (kap. 5), kde 

bude toto téma rozpracováno v samostatné 

(pod)kapitole.   

4) Výdaje na realizaci sociálního bydlení. 

Toto kritérium bude hodnoceno na základě údaje 

uvedeného v projektového dokumentaci. Jako nová 

výstavba je bráno nejen vybudování nového bytu, ale 

i rekonstrukce stávajícího, který doposud pro potřeby 

sociálního bydlení nesloužil. 

0 bodů - v rámci projektu dochází k rekonstrukci 

bytu sloužícího pro sociální bydlení 

2 bodů - v rámci projektu dochází k rekonstrukci 

stávajícího bytu sloužícího pro sociální bydlení a 

současně k nové výstavbě bytu sloužícího pro 

sociální bydlení 

5 bodů - v rámci projektu dochází k vybudování 

zcela nového bytu sloužícího pro sociální bydlení  

5) Sociální byt vznikne v nevyužívané, zchátralé 

budově a napomůže k obnovení činnosti této 

budovy.  

Toto kritérium bude hodnoceno na základě údaje 

uvedeného ve studii proveditelnosti (kap. 

3)/ projektové dokumentaci. Ideálně se jedná o 

budovu typu brownfield, dohledatelný například 

v národní databázi brownfieldů nebo alespoň 

v databázi brownfieldů dané obce dotčené 

projektem. Pokud takováto databáze neexistuje, je 

možno doložit potvrzení obce, že se jedná o objekt 

nevyužívaný.  

0 bodů - projekt (sociální byt) se nachází ve 

funkční budově 

5 bodů - projekt přispěje k obnovení činnosti 

budovy, ve které se bude nacházet sociální byt 

 

6) Počet obyvatel obce dotčené projektem.  

Toto kritérium bude hodnoceno na základě údaje 

uvedeného ve studii proveditelnosti, kap. 2. Body 

budou přiděleny dle uveřejněného počtu obyvatel 

v obcích k 31. 12. předchozího kalendářního roku dle 

databáze ČSÚ.  

0 bodů - nad 5 001 obyvatel 

5 bodů - mezi 1 501 – 5 000 obyvateli 

10 bodů - do 1 500 obyvatel  

 

Celkový součet bodů: 50 

Minimální počet bodů: 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


