
Číslo Název kritéria, aspekty kvality
Referenční 

dokument
Popis pro hodnocení Hodnocení (body)

Projekt vytvoří pro cílovou skupinu 0,4 až 0,99 

nových FTE pro některé z cílových skupin 

uvedených ve Specifických pravidlech výzvy č. 

65.

0 body

Projekt vytvoří pro cílovou skupinu1,0 až1,99 

nových FTE pro některé z cílových skupin 

uvedených ve Specifických pravidlech výzvy č. 

65.

5 bodů

Projekt vytvoří pro cílovou skupinu 2,0 a a více 

nových FTE pro některé z cílových skupin 

uvedených ve Specifických pravidlech výzvy č. 

65. 

10 bodů

Podíl nových úvazků ze znevýhodněných 

skupin na celkovém počtu zaměstnanců je do 

39% včetně.

0 bodů

Podíl nových úvazků ze znevýhodněných 

skupin na celkovém počtu zaměstnanců je 40 

až 59% včetně.

5 body

Podíl nových úvazků ze znevýhodněných 

skupin na celkovém počtu zaměstnanců je 

60% a více.

10 bodů

 Výše celkových  způsobilých výdajů projektu 

je  1.000.001 Kč a více.
0 bodů

Výše celkových způsobilých výdajů projektu je 

v rozmezí od 500.001,- Kč do 1.000.000,- Kč 

včetně.

5 bodů

Celkové způsobilé vydaje  projektu jsou do 

500.000,- Kč včetně.
10 bodů

V rámci projektu nebude využita stávající 

budova/stavba.
0 bodů

V rámci projektu bude využita stávající 

budova/stavba.
10 bodů

Obec, na jejímž území je projekt realizován, 

má 5 001 a více  obyvatel
0 body

Obec, na jejímž území je projekt realizován, 

má 2 001 - 5000 obyvatel (včetně).
5 bodů

Obec, na jejímž území je projekt realizován, 

má do 2 000 obyvatel (včetně).
10 bodů

Zaměstnávání znevýhodněných 

skupin obyvatel.                                          

(2. preferované kritérium)

(Aspekt kvality projektu: Potřebnost)

Žádost o podporu,

Podnikatelský plán

4.

Využití stávající budovy   /objektu 

k sociálnímu podnikání                                     

(V rámci projektu (místo realizace) 

bude využita stávající 

budova/stavba = objekt, který je ke 

dni podání žádosti o dotaci 

evidován v katastru nemovitostí.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(Aspekt kvality projektu: Hospodárnost, 

efektivnosti)

Podnikatelský plán

Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 25 bodů. Maximální počet bodů je 50.

5.

Počet obyvatel obce, ve které se 

projekt realizuje k 1.1.2019                                            

(Aspekt kvality projektu: Potřebnost, 

Účelnost, Efektivnost)

Žádost o podporu,

Podnikatelský plán, 

Veřejně dostupná 

statistika ČSÚ

Název MAS: MOST Vysočiny, o. p. s.

Název výzvy MAS: MAS MOST Vysočiny - IROP - Podpora sociálního podnikání

Číslo výzvy MAS: 6

3.

Finanční náročnost projektu         

dle celkových způsobilých výdajů 

projektu v podané žádosti, částka 

CZV projektu se zaokrouhluje na 

celé koruny.

(Aspekt kvality projektu: Hospodárnost, 

Efektivnost, Proveditelnost)

Žádost o podporu,

Podnikatelský plán

1.

Tvorba nových pracovních míst                                              

(1. preferované kritérium)

(Aspekt kvality projektu: Potřebnost, 

Účelnost, Efektivnost)

Žádost o podporu,

Podnikatelský plán

Kritéria pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření Sociální podnikání = 4.3.1. Založení 

(rekonstrukce) sociálního podniku (environmentálního podniku)

Integrované strategie MAS MOST  Vysočiny

2.


