
Kritéria pro věcné hodnocení projektu

Platnost od:

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Přidělené 

hodnocení
Odůvodnění

Žadatel  má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo k žádosti 

přiloží čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení 

(ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.

10 bodů

Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo nedoložil 

čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).

0 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt má méně než 500 obyvatel 10 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt má 501-1500 obyvatel 6 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt má nad 1501 obyvatel 4 body

Vytvoření  a udržení více než 2 nových pracovních míst pro cílovou skupinu (více 

než 2,100 FTE)
15 bodů

2.

Počet obyvatel obce/města,

ve které se daný projekt realizuje ke dni 

31.12.2017 

(V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se 

nárok na body dle aritmetického průměru počtu obyvatel 

v obcích, ve kterých je projekt realizován.) 

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, 

Podnikatelský plán

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/  

Žádost o podporu. Počet nově vytvořených 

pracovních míst odpovídá indikátoru 1 04 03 – 

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných 

podnicích se zaměřením na znevýhodněné 

skupiny, je vykazován v FTE (přepočtených 

úvazcích)

Počet nově vytvořených pracovních míst pro 

cílovou skupinu a jejich zachování po dobu 

udržitelnosti projektu. 

(Aspekt efektivnosti)

3.

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 3.2.3 Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech  

Integrované strategie LAG Podralsko

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

 Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 3.2.3 Zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

Integrované strategie LAG Podralsko

Název výzvy MAS: LAG Podralsko - IROP - Rozvoj zaměstnanosti I

Číslo výzvy MAS: 9

Název výzvy ŘO: SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Číslo výzvy ŘO: 65

Název projektu:

1.

Technická připravenost projektu 

(Aspekt proveditelnosti)

Žádost o podporu, Stavební povolení nebo 

souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující 

stavební povolení nebo Čestné prohlášení 

žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, 

ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního 

úřadu



Vytvoření  a udržení 2 nových pracovních míst pro cílovou skupinu (více než 1,500 

- 2,000 FTE)
10 bodů

Vytvoření a udržení alespoň 1 nového pracovního místa pro cílovou skupinu. 

OSVČ získá v tomto kritériu 5 bodů, pokud zakládá nebo rozšiřuje sociální podnik, 

ale zároveň nezaměstnává jiné osoby v rozsahu 0,4 - 1,499 FTE

5 bodů

Nevytvoření nového pracovního místo pro cílovou skupinu 0 bodů

Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech nebo je umístěn v 

brownfieldu.
5 bodů

Projekt není realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech ani není umístěn v 

brownfieldu.
0 bodů

Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 76 % - 100 % 15 bodů

Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 51 % - 75 % (včetně) 7 bodů

Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 30 % - 50 % (včetně) 0 bodů

0

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 27 bodů. Maximální počet bodů je 55.

Podpisy přítomných členů hodnotící komise:Složení komise:
Závěrečné vyjádření komise (komise doporučuje/nedoporučuje projekt k 

podpoře)

Jméno a příjmení:

4.

Projekt je realizován v dlouhodobě 

nevyužívaných objektech nebo je umístěn v 

brownfieldu. 

(Aspekt efektivnosti a potřebnosti)

Žádost o podporu, Podnikatelský plán. Žadatel v 

kap. 8 Podnikatelského plánu uvádí, že je projekt 

realizován v minimálně 5 let nevyužívaném 

objektu nebo je umístěn v brownfieldu. Žadatel 

uvedl identifikaci objektu a popis. Objekt je 

uveden v dostupném seznamu brownfieldů: 

http://www.brownfieldy.cz/seznam-

brownfieldu/, popř. žadatel v Podnikatelském 

plánu uvedl jiný seznam brownfieldů, ve kterém 

je objekt uveden.

Celkový počet bodů

5.

Procentuální podíl cílových skupin na celkovém 

počtu zaměstnaců sociálního podniku 

(minimální požadavek 30%; cílové skupiny jsou 

definovány v kaptiole 3.3 Specifických pravidel)

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, Podnikatelský plán. 

Žádost o podporu. Počet nově vytvořených 

pracovních míst odpovídá indikátoru 1 04 03 – 

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných 

podnicích se zaměřením na znevýhodněné 

skupiny, je vykazován v FTE (přepočtených 

úvazcích)

Počet nově vytvořených pracovních míst pro 

cílovou skupinu a jejich zachování po dobu 

udržitelnosti projektu. 

(Aspekt efektivnosti)

3.



Datum a místo konání hodnotící komise:

Jméno a podpis zapisovatele:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:


