Kritéria věcného hodnocení pro aktivitu „Sociální podnikání“ – 19. Výzva MAS Naděje o.p.s. v rámci
IROP
Tyto kritéria jsou přílohou č. 2, 19. výzvy MAS Naděje o.p.s. v rámci IROP. Každý projekt může získat nejvýše 140 bodů, bodová hranice
pro splnění podmínek věcného hodnocení je stanovena na minimálně 70 bodů z celkového počtu bodů (50 %).
Název kritéria

Hlavní rizika v realizační fázi
1. i ve fázi udržitelnosti a jejich
způsoby eliminace

2.

Bodové hodnocení
10

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

10

Projekt je realizován v dlouhodobě (minimálně 3 roky od data podání žádosti o
podporu) nevyužívaných objektech.

Využití existujícího objektu k
sociálnímu podnikání

V rámci projektu dojde
ke vzniku pracovních úvazků

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

0

5

3.

Referenční dokument

Projekt není realizován v dlouhodobě (minimálně 3 roky od data podání žádosti o
podporu) nevyužívaných objektech.

20

V rámci projektu dojde k vytvoření v součtu 5,0 a více pracovních úvazků.

15

V rámci projektu dojde k vytvoření v součtu 4,0 až 4,9 pracovních úvazků.

10

V rámci projektu dojde k vytvoření v součtu 3,0 až 3,9 pracovních úvazků.

5

V rámci projektu dojde k vytvoření v součtu 2,0 až 2,9 pracovních úvazků.

0

V rámci projektu dojde k vytvoření v součtu 1,9 nebo nižších pracovních úvazků
(popř. nedojde k vytvoření pracovních úvazků).
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Žádost o podporu
Podnikatelský plán

Žádost o podporu
Podnikatelský plán

Žádost o podporu
Podnikatelský plán

Způsob hodnocení
Hodnocení se provádí na základě
uvedení hlavních rizik v realizační
fázi, ve fázi udržitelnosti a
uvedených způsobů jejich
eliminace, které žadatel uvedl
v Žádosti o podporu a
Podnikatelském plánu.
Hodnocení se provádí na základě
informací, uvedených v kapitole
4 v Podnikatelském plánu,
kde žadatel uvádí, že je projekt
realizován v minimálně 3 roky od
data podání žádosti o podporu
nevyužívaném objektu.

Hodnocení se provádí na základě
informací uvedených v kapitole
1 v Podnikatelském plánu (poslední
bod), kde žadatel uvádí popis
připravovaných pozic pro nové
zaměstnance vytvořených v rámci
projektu.
Úvazky se budou zaokrouhlovat
na jedno desetinné místo.

V rámci projektu dojde
v návaznosti na vznik
pracovních úvazků
k zaměstnání osob
ze znevýhodněných skupin
(znevýhodněné skupiny jsou
4.
definovány v kapitole 2.3
Specifických pravidel – podíl
zaměstnanců z cílových skupin
činí minimálně 30 %
z celkového počtu
zaměstnanců)

5. Dopad na území

20

Žádost o podporu
Podnikatelský plán
10

V rámci projektu dojde k vytvoření 1,0 – 1,9 úvazku osoby ze znevýhodněných
skupin.

20

Výstupy projektu bude využívat 3 a více obcí z území MAS Naděje.

10

Výstupy projektu budou využívat 2 obce z území MAS Naděje.

5

Výstupy projektu bude využívat 1 obec z území MAS Naděje.

15

Dopad na území ve vztahu
k počtu obyvatel obce,
6.
na jejímž území je projekt
realizován

V rámci projektu dojde k vytvoření 2,0 a více pracovních úvazků osob
ze znevýhodněných skupin.

Úvazky se budou zaokrouhlovat
na jedno desetinné místo.

Podnikatelský plán
Memorandum o spolupráci

Počet obyvatel v obci je od 501 do 1 500.

5

Počet obyvatel v obci je od 1 501 do 3 500.

0

Počet obyvatel v obci je od 3 501 a více.

Hodnocení se provádí na základě
údajů, které žadatel uvedl
v Podnikatelském plánu
a v Memorandu o spolupráci.

Hodnocení se provádí na základě
údajů uvedených v Podnikatelském
plánu.

Počet obyvatel v obci je do 500.

10

Hodnocení se provádí na základě
informací, uvedených v kapitole 3
v Podnikatelském plánu, bod a),
kde žadatel uvádí informace týkající
se zaměstnávání a sociálního
začleňování osob ze
znevýhodněných skupin.

Podnikatelský plán
(Počet obyvatel v obcích
k 1. 1. 2021 – dokument zpracovaný
od Českého statistického úřadu,
kód publikace 130072-21, odkaz
na dokument:
https://www.czso.cz/csu/czso/pocetobyvatel-v-obcich-k-112021 )

V případě, že má projekt dopad
na více obcí, vypočítává se počet
obyvatel aritmetickým průměrem,
tedy
POČET OBYVATEL = SOUČET
POČTU OBYVATEL OBCÍ / POČET
OBCÍ.
Průměr se bude matematicky
zaokrouhlovat na celé číslo.
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10

Projednání projektového
záměru se zástupci cílových
7.
skupin před podáním žádosti
o podporu

Návaznost/synergický efekt
s jinými již realizovanými,
8.
nebo dotovanými/nedotovanými
projekty

Žadatel před podáním žádosti projednal projektový záměr se zástupci cílových
skupin projektu, přičemž doložil všechny požadované přílohy, tj. prezenční listina,
výstup z dotazníkového šetření (žadatel vytvoří dotazník, který v rámci projednání
předloží zástupcům cílových skupin), fotodokumentaci a zápis z projednání.

5

Podnikatelský plán
Žadatel před podáním žádosti projednal projektový záměr se zástupci cílových Příloha, obsahující prezenční listinu,
skupin projektu, ale doložil pouze část požadovaných příloh, ze kterých je ovšem výstup z dotazníkového šetření,
patrné, že projednání proběhlo.
fotodokumentaci a zápis
z projednání

0

Žadatel před podáním žádosti o podporu neprojednával projektový záměr
se zástupci cílových skupin projektu.

10

Žadatel v Podnikatelském plánu uvedl a popsal návaznost/synergický efekt s jinými
již realizovanými, dotovanými nebo nedotovanými projekty.

0

Žadatel ve Podnikatelském plánu neuvedl a nepopsal návaznost/synergický efekt
s jinými již realizovanými, dotovanými nebo nedotovanými projekty.

15

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši
od 250 000,00 Kč do 800 000,49 Kč.

10

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši
od 800 000,50 Kč do 1 350 000,49 Kč.

9. Finanční náročnost projektu
5

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši
od 1 350 000,50 Kč do 1 900 000,49 Kč.

0

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši
od 1 900 000,50 Kč a více.
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Hodnocení se provádí na základě
informací, které žadatel uvedl
v žádosti o podporu
a Podnikatelském plánu,
dále na základě žadatelem
doložených příloh (prezenční listina,
výstup z dotazníkového šetření,
fotodokumentace a zápis
z projednání), ze kterých bude
prokazatelné uskutečnění
projednání, mezi žadatelem
a zástupci cílových skupin projektu.

Žádost o podporu
Podnikatelský plán

Hodnocení se provádí na základě
údajů, uvedených
v podrobném popisu projektu
v Podnikatelském plánu.

Žádost o podporu
Podnikatelský plán

Hodnocení se provádí na základě
údajů, které žadatel uvedl v Žádosti
o podporu a Podnikatelském plánu.
Kritérium je stanovené na základě
hospodárnosti.

5

Žadatel má zajištěno financování projektu v době realizace projektu.

0

Žadatel nemá zajištěno financování projektu v době realizace projektu.

5

V Podnikatelském plánu je prokázána a popsána připravenost ke všem třem
složkám připravenosti projektu (technická, finanční, organizační).

10. Financování projektu

11.

Projekt je technicky, finančně
a organizačně připraven
0

V Podnikatelském plánu zcela chybí, nebo je chybně doložena jedna či více oblastí
připravenosti (technická, finanční, organizační).

-4-

Podnikatelský plán
Doklad o zajištění financování
úvěrem či vlastními prostředky

Hodnocení se provádí na základě
doloženého zajištění finančního
krytí projektu v době realizace
projektu.

Podnikatelský plán

Hodnocení se provádí na základě
údajů, které žadatel uvedl
v Podnikatelském plánu.

