
Kritéria pro hodnocení oblastí SOC-A, SOC-B, SOC-C                                                             Příloha č. 15
SO

C
-A

Dotace na činnost a provoz subjektů, které poskytují registrované sociální služby 

dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů                                                                                                       

Hlavní kritéria Pomocná kritéria
Maximální 

počet bodů

1.
se sídlem v Přerově a působící v Přerově 150

sídlo nemá v Přerově, ale působí v Přerově 100
sídlo nemá v Přerově, nepůsobí v Přerově, ale zajišťuje přerovské 

občany *

2. Projekt je v souladu s konkrétními cíli a opatřeními aktuálního 

komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v Přerově 20

Projekt není v souladu s konkrétními cíli a opatřeními aktuálního 

komunitního plánu rozvoje sociálních služeb 

v Přerově, ale obsahem je navazující aktivitou 10

Projekt není v souladu s konkrétními cíli a opatřeními aktuálního 

komunitního plánu rozvoje sociálních služeb 

v Přerově 0

Plánované vícezdrojové financování 0 - 10

Uživatelé s trvalým pobytem ve městě Přerově 0 - 10

Prostory, kde se sociální služba poskytuje 0 - 10

4.

**

Odborný pohled 
Hodnocení stávajícího stavu- aktuální výsledky z kontrol, inspekcí, 

kontroly registračních podmínek, aktuální potřeby města, reference, v 

případě jedinečnosti, kvalita zpracování žádosti…) 0 - 200

Technické hodnocení 

žádosti

3.

**

v případě, že bude žadateli o dotaci v kritérii 4 uděleno bodové hodnocení "0" bodů - nebude navržena dotace.

* 

v těchto případech se žádost nehodnotí, a výše dotace žadateli bude závislá na objemu finančních prostředků 

a na celkovém počtu uživatelů, kteří mají trvalý pobyt ve městě Přerově 

Registrovaný 

poskytovatel 

sociálních služeb

Soulad 

s komunitním 

plánováním 

sociálních služeb



SO
C

-B
Dotace na celoroční činnost a provoz subjektů, které působí v sociální oblasti 

a zajišťují služby a aktivity, které doplňují sociální služby, či na ně navazují                                                                                                                                                           

Hlavní kritéria Pomocná kritéria
Maximální 

počet bodů

1.
se sídlem v Přerově a působící v Přerově 150

sídlo nemá v Přerově, ale působí v Přerově 100

pověření k výkonu sociálně právní ochraně dětí 150

2. Projekt je v souladu s konkrétními cíli a opatřeními aktuálního 

komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v Přerově

20

Projekt není v souladu s konkrétními cíli a opatřeními aktuálního 

komunitního plánu rozvoje sociálních služeb 

v Přerově, ale obsahem je navazující aktivitou 10

Projekt není v souladu s konkrétními cíli a opatřeními aktuálního 

komunitního plánu rozvoje sociálních služeb 

v Přerově 0

Plánované vícezdrojové financování 0 - 10

Klienti s trvalým pobytem ve městě Přerově 0 - 10
Prostory, kde probíhá činnost subjektu 0 - 10

4.

*

Odborný pohled Hodnocení stávajícího stavu- aktuální výsledky

z kontrol,aktuální potřeby města, reference, v případě jedinečnosti, 

kvalita zpracování žádosti…) 0 - 200

*

V případě, že bude žadateli o dotaci v kritérii 4 uděleno bodové hodnocení "0" bodů-  nebude navržena dotace.
V případě, že bude žadateli o dotaci v kritériích 4. a 5. uděleno bodové hodnocení ,,0" bodů - nebude navržena    

3. Technické hodnocení 

žádosti

Subjekt působící 

v sociální oblasti

Soulad s komunitním 

plánováním 

sociálních služeb



SO
C

-C  Dotace na jednorázové nebo krátkodobé projekty, organizace akce nebo účasti 

na akci, pouze se sociálním zaměřením subjektu působícího

 v SOCIÁLNÍ nebo ZDRAVOTNÍ oblasti                                                                                                                    

Hlavní kritéria Pomocná kritéria
Maximální 

počet bodů

1.
se sídlem v Přerově a působící v Přerově 150

sídlo nemá v Přerově, ale působí v Přerově 100
sídlo nemá v Přerově, nepůsobí v Přerově, ale zajišťuje přerovské 

občany 50

2.
se sídlem v Přerově a působící v Přerově 100

sídlo nemá v Přerově, ale působí v Přerově 70

pověření k výkonu sociálně právní ochraně dětí 150

3. Jiné subjekty
50

Plánované vícezdrojové financování 0 - 10

Uživatelé s trvalým pobytem ve městě Přerově 0 - 10

5.

*

Odborný pohled Hodnocení stávajícího stavu- aktuální výsledky z kontrol,  aktuální 

potřeby města, reference, v případě jedinečnosti, kvalita zpracování 

žádosti…) 0 - 200
*

V případě, že bude žadateli o dotaci v kritérii 5 uděleno bodové hodnocení ,,0" bodů - nebude navržena dotace.  

Subjekt působící v 

sociální nebo 

zdravotní oblasti

Registrovaný 

poskytovatel 

sociálních služeb

4. Technické hodnocení 

žádosti


