
Příloha č. 2 - KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU
Název výzvy: „MAS Boleslavsko – IROP – Podpora sociálního podnikání“

Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála)

Referenční 

dokument sloužící k 

ohodnocení kritéria

Splnění aspektů 

kvality projektů

1. Finanční náročnost projektu

10 bodů – Celkové způsobilé výdaje projektu  činí  maximálně 1 000 

000,0.

0 bodů – Celkové způsobilé výdaje projektu činí 1 000 000,1 a více Kč.

(celkové způsobilé výdaje se pro hodnocení zaokrouhlují matematicky 

na 1 desetinné místo)

Žádost o podporu, 

Rozpočet projektu, 

Podnikatelský plán

Efektivnost 

Hospodárnost 

2.
Využití stávajícího objektu k sociálnímu 

podnikání  

10 bodů – Předmětem projektu je rekonstrukce, revitalizace 

stávajícího objektu  

0 bodů - Předmětem projektu je výstavba nového objektu k 

sociálnímu podnikání.

Žádost o podporu

Podnikatelský plán
Efektivnost 

3. Vznik nového sociálního podniku 

10 bodů - Realizací projektu vznikne nový sociální podnik

0 bodů - Realizací podniku nevznikne nový sociální podnik

Žádost o podporu 

Podnikatelský plán 
Účelnost
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4.

Počet nově vytvořených pracovních úvazků 

pro cílovou skupinu a jejich zachování po 

dobu udržitelnosti projektu

 *Hodnotí se počet FTE = plné přepočtené 

úvazky

10 bodů –  Projekt vytvoří a udrží 1 a více pracovních úvazků pro 

osoby z cílových skupin.

5 bodů – Projekt vytvoří a udrží 0,4 – 0,99 úvazku pro osoby z cílových 

skupin 

Žádost o podporu

Podnikatelský plán

Efektivnost

Potřebnost

5.

Procentuální podíl cílových skupin na 

celkovém počtu zaměstnaců sociálního 

podniku (minimální požadavek 30%)

20 bodů – Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 76 % - 100 % 

10 bodů – Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 51 % - 75 % 

(včetně)

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

Žádost o podporu

Podnikatelský plán

Efektivnost

Potřebnost

6. Zkušenost žadatele

10 bodů – Žadatel má zkušenosti s oborem podnikání, ve kterém 

bude zavádět sociální podnik (dle kategorie CZNACE).  

0 bodů – Žadatel nemá zkušenosti s oborem podnikání, ve kterém 

bude zavádět sociální podnik (dle kategorie CZNACE). 

Žádost o podporu

Podnikatelský plán - 

kapitola 6

Proveditelnost

Účelnost

7.
Zkušenosti s prací s lidmi z cílové skupiny, 

na kterou bude projekt zaměřen  

5 bodů – Žadatel má zkušenosti s prací s lidmi z cílové skupiny, na 

kterou je projekt zaměřen.

0 bodů – Žadatel nemá zkušenosti s prací s lidmi z cílové skupiny, na 

kterou je projekt zaměřen .

Podnikatelský plán - 

kapitola 6

Proveditelnost

Účelnost
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8. Spolupráce více subjektů

5 bodů – Na přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu spolupracují 

bez finančního prospěchu další subjekty.

 

0 bodů - Na přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu nespolupracují 

další subjekty bez finančního prospěchu.

Žádost o podporu

Podnikatelský plán

Smlouva o spolupráci

Potřebnost

Účelnost 

9. Projekt je stavebně připraven

10 bodů – Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu (resp. 

registrace žádosti v ISKP) platné pravomocné stavební povolení nebo 

souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou 

veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo k žádosti 

přiložil čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu 

řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.  

0 bodů – Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu (resp. 

registrace žádosti v ISKP) 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 

ohlášení.

Žádost o podporu 

Podnikatelský plán 

Čestné prohlášení ke 

stavebnímu řízení

Proveditelnost

10. Rizika projektu a způsoby jejich eliminace

10 bodů - V Podnikatelském plánu jsou uvedena rizika v realizační fázi 

projektu i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

0 bodů - V Podnikatelském plánu nejsou uvedena rizika v realizační 

fázi projektu ani ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

Podnikatelský plán Proveditelnost

Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně 50 bodů.

Minimum bodů:        50

Maximum bodů:       100
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