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SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI 
 

Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
Aktivita - deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování  

 

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 
Metodického pokynu pro řízení 

výzev, hodnocení a výběr projektů 
Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

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. 

 žádost o podporu 

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

 studie proveditelnosti 

Projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního 
začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským 
střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. 

Potřebnost 
Efektivnost 

ANO - Projekt je v souladu se strategickým 
plánem sociálního začleňování nebo s 
komunitním plánem nebo s krajským 
střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. 

NE - Projekt není v souladu se strategickým 
plánem sociálního začleňování nebo s 
komunitním plánem nebo s krajským 
střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti   

 souhlasné stanovisko 
subjektu, který vydal 
strategický plán, komunitní 
plán nebo krajský 
střednědobý plán 

 

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. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt deinstitucionalizace má transformační plán. Účelnost 
ANO - Transformační plán schválil zřizovatel. 

NE - Transformační plán neschválil zřizovatel. 

 žádost o podporu 

 příloha žádosti - doklad o 
schválení transformačního 
plánu 
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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.  

 

 žádost o podporu 

 transformační plán 

 studie proveditelnosti 

 Kritéria sociálních služeb 
komunitního charakteru a 
kritéria procesu 
transformace a 
deinstitucionalizace 

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní 
kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. 

Účelnost 

ANO - Žadatel má zajištěnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu. 

NE - Žadatel nemá zajištěnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu. 

 žádost o podporu 

 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. 

 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. 

  

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 specifická pravidla výzvy 
pro příjemce a žadatele  

Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů odpovídají cílům 
projektu. 

Účelnost 

ANO - Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů 
odpovídají cílům projektu. 

NE - Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů 
neodpovídají cílům projektu. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

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 
 
 



 

3 

 

 
Kritéria věcného hodnocení SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

Aktivita - deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 
 

Název kritéria 

 

Aspekt hodnocení podle 
Metodického pokynu 

pro řízení výzev, 
hodnocení a výběr 

projektů 

Hodnocení (bodovací škála) 

 
Referenční dokument 

Harmonogram realizace projektu je reálný a 
proveditelný. 

Proveditelnost 

10 bodů - Harmonogram realizace je reálný a proveditelný. 

 0 bodů – Harmonogram realizace projektu není reálný a 
proveditelný. 

 studie proveditelnosti 

V projektu je jasně vymezena cílová skupina 
trasnformace. 

Účelnost 

10 bodů -   V projektu je jasně vymezená cílová skupina 
transformace.  

0 bodů - V projektu není jasně vymezena cílová skupina 
transformace. 

 studie proveditelnosti 

 žádost o podporu 

V projektu je popsán pozitivní dopad 
plánovaných aktivit na začleňování cílové 
skupiny do společnosti. 

Účelnost 

10 bodů - V projektu je popsán pozitivní dopad plánovaných aktivit 
na začleňování cílové skupiny do společnosti. 

0 bodů - V projektu není popsán pozitivní dopad plánovaných aktivit 
na začleňování cílové skupiny do společnosti. 

 studie proveditelnosti 

V transformačním plánu jsou popsány 
aktivity, které vedou k začleňování uživatelů 
do společnosti, případně na trh práce. 

Efektivnost 

Účelnost 

10 bodů - V transformačním plánu jsou popsány aktivity, které 
vedou k začleňování uživatelů do společnosti, případně na trh 
práce. 

0 bodu - V transformačním plánu nejsou popsány aktivity, které 
vedou k začleňování uživatelů do společnosti, případně na trh 
práce. 

 studie proveditelnosti 

 žádost o podporu 

 transformační plán 

Projekt vede ke kompletnímu uzavření 
ústavu. 

Účelnost 

10 bodů - Po ukončení realizace projektu bude ústav uzavřen. 

5 bodů - V transformačním plánu zařízení je v dalších krocích 
počítáno s kompletním uzavřením ústavu. 

 

 studie proveditelnosti 

 žádost podporu 

 transformační plán 

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v 
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a 
způsoby jejich eliminace. 

Proveditelnost 

5 bodů - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve 
fázi udržitelnosti a jsou uvedeny způsoby jejich eliminace. 

3 body - V projektu jsou hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti, ale nejsou uvedeny způsoby jejich eliminace. 

0 bodů - V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i 
ve fázi udržitelnosti a nejsou uvedeny způsoby jejich eliminace. 

 studie proveditelnosti 

 žádost o podporu 


