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Př. Č. 2 – Kritéria věcného hodnocení 

Název kritéria Hodnocení (bodovací škála)  
Zdroj informací/Referenční 

dokument 

Efektivnost vynaložených finančních 
prostředků na projekt 

 
30 bodů – na každých 400 000,- Kč celkových výdajů projektu vznikne 
jedno pracovní místo pro osoby z cílových skupin 
20 bodů – na každých 400 001,- Kč do 800 000,- Kč celkových způsobilých 
výdajů projektu vznikne jedno pracovní místo pro osoby z cílových skupin 
0 bodů – celkové výdaje projektu na vznik pracovního místa  převyšují 
800 000,- Kč 
 
Do tohoto kritéria se započítávají i OSVČ bez zaměstnanců, které patří do 
cílových skupin a v rámci projektu zahájí nové podnikatelské aktivity 
v oblasti sociálního podnikání (OSVČ z cílových skupin bez zaměstnanců 
= 1 pracovní místo) 
 

 Žádost o podporu  

 Podnikatelský plán, kap. 5 

Projekt je zaměřen na specifické skupiny osob 

ohrožených sociálním vyloučením v souladu 

s SCLLD při dodržení cílových skupin 

uvedených ve výzvě 

15 bodů – projekt je zaměřen na jednu nebo více skupin osob ohrožených 
sociálním vyloučením - osoby ve věku nad 55 let, osoby se zdravotním 
postižením, nezaměstnané matky s dětmi, osoby s nízkou kvalifikací, 
absolventi, OSVČ. 
0 bodů – projekt není zaměřen na žádnou z výše uvedených skupin osob 
ohrožených sociálním vyloučením 

 Žádost o podporu 

 Podnikatelský plán, kap. 3, 
4 a 5 

Projekt je zaměřen na rozšíření aktivit 

stávajícího sociálního podniku, nebo na vznik 

nového sociálního podniku 

10 bodů – projekt je zaměřen na rozšíření aktivit stávajícího sociálního 
podniku 
5 bodů – projekt je zaměřen na vznik nového sociálního podniku včetně 
aktivit OSVČ 

 Podnikatelský plán 
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Projekt je realizován v dlouhodobě 
nevyužívaných  objektech nebo je umístěn  v 
brownfieldu 
 

5 bodů – projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech 
nebo je umístěn v brownfieldu 
0 bodů – projekt není realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech 
nebo je umístěn v brownfieldu 
 
Dlouhodobým nevyužíváním se rozumí období delší než 5 let. 
Brownfieldem se rozumí objekt nebo pozemek zapsán na seznam 
brownfieldů, přičemž registrace do seznamu brownfieldů musí být 
provedena nejméně 6 měsíců před podáním žádosti o podporu na MAS. 

 Žádost o podporu 

 Podnikatelský plán  

Harmonogram realizace projektu je reálný a 
proveditelný, při podání žádosti o podporu. 

5 bodů - Harmonogram realizace je reálný a proveditelný.  
0 bodů – Harmonogram realizace projektu není reálný a proveditelný.  
Žadatel v žádosti o podporu uvádí harmonogram realizace. V určitých 
situacích může dojít ke zpoždění v realizaci projektu bez vlivu na výsledek 
hodnocení projektu. 
Toto kritérium neovlivní následující případy: zásah vyšší moci, podané 
žádosti o přezkum, odvolání žadatelů, nutnost opětovného věcného 
hodnocení, zpoždění v hodnocení žádosti o podporu ve všech jeho fázích. 
 

 Žádost o podporu 

 Podnikatelský plán, kap. 5 

Projekt zohledňuje specifické potřeby cílových 
skupin.  

10 bodů – Projekt zohledňuje potřeby cílových skupin. 
0 bodů – Projekt nezohledňuje potřeby cílových skupin.  
 
Potřeby cílových skupin ve smyslu bezbariérovosti při zaměstnávání osob 
se ZTP, vhodného zázemí pro zaměstnance z cílových skupin, apod. 

 Žádost o podporu 

 Podnikatelský plán, kap. 
3,4 a 5 

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

5 bodů - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a jsou uvedeny způsoby jejich eliminace.  
3 body - V projektu jsou hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti, 
ale nejsou uvedeny způsoby jejich eliminace.  
0 bodů - V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi  
udržitelnosti  a nejsou uvedeny způsoby jejich eliminace. 

 Podnikatelský plán, kap. 9 

Výstupy projektu ovlivní území více než jedné 

obce MAS Jablunkovsko 

(hodnocení se provádí na základě informací, 

které žadatel uvedl do kapitoly č. 3 

podnikatelského plánu - geografické vymezení 

10 bodů – výstupy projektu ovlivňují území více než jedné obce MAS 
Jablunkovsko 
0 bodů – výstupy projektu mají vliv na území jedné obce MAS 
Jablunkovsko 

 Žádost o podporu 

 Podnikatelský plán, kap. 3 



Výzva č. 017 

 

3 
 

 

 

Maximální počet bodů:      90 

Minimální počet bodů nutných ke schválení projektu:  45 

 

trhu) 


