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„Pronájem Sportovního areálu „Koupaliště“ v obci Středokluky“ 
Příloha č. 6 - VĚCNÉ HODNOCENÍ 

Kritéria pro věcné hodnocení jsou rozdělena na dvě základní kategorie (A-B) 

A Připravenost žadatele k realizaci projektu (hodnotící kritérium, max. 15 bodů)  

B Potřebnost a relevance projektu (hodnotící kritérium, max. 47 bodů)  

Kategorie A a B věcného hodnocení jsou bodovací (obsahují pouze hodnotící kritéria) – 

přidělený počet bodů se může pohybovat v uvedeném bodovém rozpětí dle posouzení 

hodnotitele.  

Projekt může získat maximálně 100 bodů.  

Hodnotitelé jsou členy výběrové komise ustanovené zastupitelstvem obce Středokluky  

Hodnotitel je povinen použít konkrétní bodové rozpětí u jednotlivých hodnotících kritérií  

   

A. Připravenost žadatele k realizaci projektu  
Počet 

bodů  
Zdroj 

informace  

1.  Žadatel je organizačně způsobilý zabezpečit realizaci projektu – žadatel 

popsal organizační zajištění realizace projektu s jasným vymezením 

kompetencí a odpovědnosti jednotlivých členů týmu   

5/0  Ž/PZ  

2.  Žadatel je odborně způsobilý zabezpečit realizaci projektu – žadatel 

popsal, případně doložil znalost oblasti podnikání   

5/0  Ž/PZ  

3.   
Žadatel má zpracovanou SWOT analýzu projektu s důrazem na popis 

navrhnutých opatření na eliminaci slabých stránek a hrozeb projektu.  
5/0  Ž/PZ  

B.  Celkem bodů  /15     
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B. Potřebnost a relevance projektu   Počet 

bodů  

Zdroj 

informace  

1.  Žadatel má stanovenou reálnou strategii budoucího vývoje.   5/0  
Ž/PZ  

3.  Má žadatel zkušenosti v oboru, na který předkládá projekt?  

Za každý rok nepřetržité aktivní existence na trhu v daném oboru, ve  

kterém je předkládán projekt.                                                            0,5 b  

5/0  Ž/PZ  

4.  Žadatel má jasně stanovený plán propagace služeb v areálu 
2/0  Ž/PZ  

5.   Úroveň nabízených služeb v restauraci 

Bude hodnocen rozsah nabízených služeb (občerstvení, stravování, 

otevírací doba atd.) 

20/0  Ž/PZ  

6.  Úroveň nabízených služeb v areálu 

Bude posuzováno využití areálu v průběhu roku 

15/0   Ž/PZ  

E.  Celkem bodů   /47     

  

A. Připravenost žadatele k realizaci projektu  /15  

B. Potřebnost a relevance projektu  /47  

CELKEM  /62  

  

Celkové hodnocení projektu (A+B)                                        Bodů  

 


