
 
 

Příloha č. 3: Kritéria pro věcné hodnocení 

Číslo výzvy MAS: 5 

Název výzvy: Vhodné podmínky pro sociální podnikání 

Číslo kritéria 1 

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

Přiřazení 
funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodovací kritérium se vztahuje k  hlavním rizikům v realizační fázi a ve fázi 
udržitelnosti. Bude podpořen projekt, u nějž jsou v Žádosti o podporu a ve Studii 
proveditelnosti uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a 
způsoby jejich eliminace. 

Bodové 
hodnocení 

10 Žadatel uvedl dostatečně podrobně a reálně hlavní rizika. 

5 Žadatel uvedl pouze některá rizika/uvedl rizika pouze v některé fázi 
projektu/neuvedl nebo uvedl pouze částečně způsob eliminace rizik. 

0 Žadatel neuvedl dostatečně podrobně a reálně všechna rizika v realizační 
fázi i ve fázi udržitelnosti a způsob jejich eliminace. 

Určení hlavního 
zdroje 
informací 

Žádost o podporu, Podnikatelský plán 

 

Číslo kritéria 2 

Název kritéria Délka realizace 

Přiřazení 
funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k délce realizace projektu. Principem 
nastavení kritéria je zvýhodnění projektů se zkrácenou dobou realizace, tzn. doba 
od předpokládaného data zahájení fyzické realizace projektu do podání Žádosti o 
platbu. Do celkového počtu měsíců realizace se započítává každý měsíc, v němž byl 
projekt realizován, byť by se jednalo o jeden den. Pokud žadatel v rámci realizace 
tyto termíny nedodrží, může to v konečném důsledku vést až k odejmutí dotace! 

Bodové 
hodnocení 

15 Realizace projektu, tzn. doba od data zahájení fyzické realizace projektu do 
data podání Žádosti o platbu na MAS, potrvá do 12 měsíců včetně.  

10 Realizace projektu, tzn. doba od data zahájení fyzické realizace projektu do 
data podání Žádosti o platbu na MAS, potrvá od 13 do 18 měsíců. 



 
 

5 Realizace projektu, tzn. doba od data zahájení fyzické realizace projektu do 
data podání Žádosti o platbu na MAS, potrvá od 19 do 24 měsíců. 

0 Realizace projektu, tzn. doba od data zahájení fyzické realizace projektu do 
data podání Žádosti o platbu na MAS, potrvá déle než 24 měsíců. 

Určení hlavního 
zdroje 
informací 

Žádost o podporu, Podnikatelský plán 

 

Číslo kritéria 3 

Název kritéria Výše celkových způsobilých výdajů projektu 

Přiřazení 
funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k výši celkových způsobilých výdajů projektu. 
Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s nižšími celkovými způsobilými 
výdaji. Relevantními celkovými způsobilými výdaji projektu pro hodnocení tohoto 
kritéria jsou výdaje vztahující se k datu podání projektu. 

Bodové 
hodnocení 

5 Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše do 2.000.000,- Kč včetně. 

3 Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 2.000.001,-  – 3.000.000,- 
Kč. 

0 Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 3.000.001,- Kč a více. 

Určení hlavního 
zdroje 
informací 

Žádost 

 

Číslo kritéria 4 

Název kritéria Využití stávajícího objektu na soc. podnikání 

Přiřazení 
funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k využití stávajícího objektu. Principem 
nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, které využijí při realizaci projektu stávající 
objekt, tzn. že z důvodu vybudování zázemí pro sociální podnikání bude 
rekonstruován stávající objekt. 

Bodové 
hodnocení 

5 Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu určeného pro 
sociální podnikání 

0 
Předmětem projektu je výstavba nového objektu určeného pro sociální 
podnikání nebo nedojde k žádným stavebním úpravám stávajícího 



 
 

objektu 

Určení hlavního 
zdroje 
informací 

Žádost, Podnikatelský plán 

Číslo kritéria 5 

Název kritéria Zohlednění specifických potřeb cílových skupin 

Přiřazení 
funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodovací kritérium se vztahuje k tomu, jak projekt zohledňuje specifické potřeby 
cílových skupin. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, u kterých 
žadatel prokáže znalost specifických potřeb cílových skupin (např. potřebu 
uzpůsobení pracovního prostředí či místa pro odpočinek a stravu, použití 
speciálních pracovních pomůcek, pomůcek pro alternativní či augmentativní 
komunikaci, zajištění poradenství z oblasti postižení cílové skupiny atd.) a schopnost 
tyto potřeby naplňovat. 

Bodové 
hodnocení 

10 Žadatel prokázal znalost specifických potřeb cílových skupin a uvedl 
relevantní způsoby, kterými bude v rámci projektu tyto potřeby naplňovat. 

0 Žadatel neprokázal znalost specifických potřeb cílových skupin a neuvedl 
relevantní způsoby, kterými bude projektu tyto potřeby naplňovat. 

Určení hlavního 
zdroje 
informací 

Žádost o podporu, Podnikatelský plán 

 

Číslo kritéria 6 

Název kritéria Zaměstnání znevýhodněných skupin obyvatel 

Přiřazení 
funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k procentuálnímu podílu budoucích 
zaměstnanců (úvazků) z cílových skupin na celkovém budoucím počtu zaměstnanců 
(úvazků) sociálního podniku. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s 
vyšším procentuálním podílem budoucích úvazků zaměstnanců z cílových skupin na 
celkovém budoucím počtu úvazků zaměstnanců sociálního podniku. 

Bodové 
hodnocení 

15 Podíl budoucích úvazků z cílových skupin na celkovém budoucím počtu 
všech úvazků sociálního podniku je 71 % a více 

10 Podíl budoucích úvazků z cílových skupin na celkovém budoucím počtu 
všech úvazků sociálního podniku je 51 - 70 % 



 
 

5 Podíl budoucích úvazků z cílových skupin na celkovém budoucím počtu 
všech úvazků sociálního podniku je 31 - 50 % 

0 Podíl budoucích úvazků z cílových skupin na celkovém budoucím počtu 
všech úvazků sociálního podniku je do 30 % včetně 

Určení hlavního 
zdroje 
informací 

Žádost, Podnikatelský plán 

 

Číslo kritéria 7 

Název kritéria Tvorba nových pracovních míst 

Přiřazení 
funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k tvorbě pracovních míst pro některou z 
cílových skupin. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, jehož realizací 
dojde k vytvoření většího počtu pracovních míst pro některou z cílových skupin 
uvedených ve Specifických pravidlech výzvy č. 65. 

Bodové 
hodnocení 

20 Projekt vytvoří 3 a více nových pracovních míst pro cílové skupiny 

10 Projekt vytvoří 2 nová pracovní místa pro cílové skupiny 

0 Projekt vytvoří 1 nové pracovní místo pro cílové skupiny 

Určení hlavního 
zdroje 
informací 

Žádost, Podnikatelský plán 

 

Číslo kritéria 8 

Název kritéria Dopad na osoby se zdravotním postižením 

Přiřazení 
funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k zaměření projektu na cílovou skupinu osob 
se zdravotním postižením. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů 
zaměřených na vytvoření zázemí sociálního podniku pro zaměstnání cílové skupiny 
osob se zdravotním postižením, definovanou podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Osobami se zdravotním postižením 
jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány: 
a. invalidními ve třetím stupni, 
b. invalidními v prvním nebo druhém stupni, 



 
 

c. zdravotně znevýhodněnými 

Bodové 
hodnocení 

10 Projekt je koncipován tak, že umožní zaměstnat osoby invalidní v 1-3 stupni. 

5 Projekt je koncipován tak, že umožní zaměstnat osoby zdravotně 
znevýhodněné 

0 Projekt nepočítá se zaměstnáním osob se zdravotním postižením 

Určení hlavního 
zdroje 
informací 

Žádost, Podnikatelský plán 

 

Číslo kritéria 9 

Název kritéria Vznik nového a rozšíření kapacit sociálního podniku 

Přiřazení 
funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje ke vzniku nového sociálního podniku a k 
rozšíření kapacit stávajícího sociálního podniku. Principem nastavení kritéria je 
zvýhodnění projektů, jejichž realizací dojde ke vzniku sociálního podniku a k více 
způsobům rozšíření kapacit sociálního podniku. Rozšíření kapacit zahrnuje 
následující varianty aktivit:  
-rozšíření nabízených produktů a služeb,  
-rozšíření prostorové kapacity podniku, 
-zavedení nových technologií výroby,  
-zefektivnění procesů v podniku,  
-zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu. 
 
V případě osob samostatně výdělečně činných podle zákona č. 155/1995 Sb., o 
důchodovém pojištění se za rozšíření kapacit považují tyto varianty aktivit, přičemž 
nelze kombinovat aktivity uvedené u první a druhé odrážky: 
-rozšíření nebo inovace stávajícího oprávnění k podnikání 
-získání nového oprávnění k podnikání 
-rozšíření nabízených produktů a služeb 
-rozšíření prostorové kapacity, kde je činnost provozována 
-modernizace vybavení sloužícího k výrobě nebo činnosti 
-zřízení dalšího prostoru pro výrobu nebo výkon činnosti na novém místě nebo 
v jiném regionu 

Bodové 
hodnocení 

10 Realizací projektu dojde ke vzniku nového sociálního podniku nebo k 
rozšíření kapacity stávajícího sociálního podniku ve 4-5 aktivitách 

5 Realizací projektu dojde k rozšíření kapacity stávajícího sociálního podniku 
ve 2-3 aktivitách 



 
 

0 Realizací projektu dojde k rozšíření kapacity stávajícího sociálního podniku v 
1 aktivitě 

Určení hlavního 
zdroje 
informací 

Žádost, Podnikatelský plán 

 

 


