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Kritéria věcného hodnocení 
 

PLATNOST OD 14. 3. 2018 

NÁZEV VÝZVY MAS A ČÍSLO: MAS ŽR-IROP-ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ II, Č. 7 
NÁZEV VÝZVY ŘO IROP: SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD, Č. 65 

Opatření CLLD 4: Rozvoj sociálního podnikání 

Kritérium Hodnocení 
Max. 
počet 
bodů 

Zdroj informací 

Projekt je realizován v obci o 
určitém počtu obyvatel. 
(AKP: potřebnost) 

10 – Projekt je realizován v obci do 1 500 obyvatel. 
5 – Projekt je realizován v obci od 1 501 do 5 000 obyvatel včetně. 
0 – Projekt je realizován v obci od 5 001 obyvatel a výše. 

10 
Žádost o podporu 

Počet obyvatel v obcích 
ČR k 1. 1. 2017 dle ČSÚ 

Celkové způsobilé výdaje, ze 
kterých je stanovena dotace. 
(se zaokrouhlením na celé koruny 
nahoru) 
(AKP: hospodárnost) 

15 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 2 000 000,- Kč 
včetně. 
10 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 2 000 001,- Kč – 
4 000 000,- Kč. 
0 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 4 000 001,- Kč a více. 

15 Žádost o podporu 

Realizací projektu vznikne nový 
sociální podnik. 
(AKP: účelnost) 

10 – Realizací projektu vznikne nový sociální podnik. 
0 – Projekt neřeší vznik nového sociálního podniku. 

10 
Žádost o podporu 

Podnikatelský plán, kap. 
Podrobný popis projektu 

Tvorba nových pracovních míst. 
(AKP: efektivnost) 

25 – Projekt vytvoří 4 a více nových pracovních míst pro některou z cílových skupin uvedených 
ve výzvě MAS (3,500 FTE a více). 
15 – Projekt vytvoří 3 nová pracovní místa pro některou z cílových skupin uvedených ve výzvě 
MAS (2,500 – 3,499 FTE). 
10 – Projekt vytvoří 2 nová pracovní místa pro některou z cílových skupin uvedených ve výzvě 
MAS (1,500 – 2,499 FTE). 
5 – Projekt vytvoří 1 nové pracovní místo pro některou z cílových skupin uvedených ve výzvě 
MAS (0,400 – 1,499 FTE). OSVČ získá v tomto kritériu 5 bodů, pokud zakládá nebo rozšiřuje 
sociální podnik a nezaměstnává jiné osoby. 
0 – Projekt nevytvoří žádné nové pracovní místo pro některou z cílových skupin uvedených ve 
výzvě MAS (0 – 0,399 FTE).  

25 
Žádost o podporu 

Podnikatelský plán, kap. 
Podrobný popis projektu 

Maximální počet bodů: 60 
Minimální počet bodů: 30 


