
Věcné hodnocení

Kritéria hodnocení pro IROP: Podpora sociálního podnikání a podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin (infrastruktura)

Název kritéria Hodnocení

Maximální 

počet bodů Zdroj informací

Projekt je realizován v obci 6 - Projekt je realizován v obci do 5000 obyvatel včetně 6 Žádost o podporu

o určitém počtu obyvatel 0 - projekt je realizován v obci od 5001 obyvatel a výše Počet obyvatel v obcích

ČR k 1.1.2017 dle ČSÚ

6 - Projekt vytvoří 4 a více nových pracovních míst pro některou z cílových Žádost o podporu

skupin uvedených ve výzvě MAS Podnikatelský plán

Tvorba nových pracovních míst 4 - Projekt vytvoří 3 nová pracovní místa pro některou z cílových

skupin uvedených ve výzvě MAS 6

2 - Projekt vytvoří 2 nová pracovní místa pro některou z cílových 

skupin uvedených ve výzvě MAS

0 - Projekt vytvoří 1 nové pracovní místo pro některou z cílových

skupin uvedených ve výzvě MAS

10 - Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné Žádost o podporu, Stavební

stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního povolení nebo souhlas s

záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební provedením ohlášeného

povolení nebo k žádosti přiloží čestné prohlášení, že realizace projektu stavebního záměru nebo 

Princip technické nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou veřejnoprávní smlouvu

připravenosti stavební práce 10 nahrazující stavební povolení

0 - Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné nebo Čestné prohl. žadatele,

stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního že není vyžadováno stavební

záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, ohlášení stavby

povolení nebo nedoložil čestné prohlášení, že realizace projektu ani jiné opatření stavebního

nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení) úřadu

Projekt zohledňuje specifické 10 -Projekt zohledňuje specifické potřeby cílových skupin 10 Žádost o podporu

potřeby cílových skupin přizpůsobením pracovního prostředí např.  zkrácenou pracovní dobou, Podnikatelský plán

 možností dalšího vzdělávání, poskytováním sociálního poradenství atd.

0 - Projekt nezohledňuje specifické potřeby cílových skupin

přizpůsobením pracovního prostředí např. zkrácenou pracovní dobou 

 možností dalšího vzdělávání, poskytováním sociálního poradenství atd.

Rozsah realizace projektu 10- Realizací projektu vznikne nový sociální podnik 10 Žádost o podporu

0- Rozšíření stávajícího sociálního podniku Podnikatelský plán

Maximální počet bodů: 42 

Minimální počet bodů:  21


