
 

 

Příloha č. 2, Výzvy č.13 – MAS Lašsko z.s. – IROP – Sociální podnikání 

Kritéria věcného hodnocení:  
 

Kritéria věcného hodnocení mají formu hodnotící, tzn. každé kritérium je bodově ohodnoceno. Maximální počet bodů, které může žadatel získat je 100 bodů u každé 

aktivity.  Minimální bodová hranice je stanovena na 50 % z celkového počtu bodů, tzn. 50 bodů. Pokud žádost o podporu nedosáhla či nepřesáhla minimální bodovou 

hranici, bude vyřazena z dalšího procesu hodnocení. Hodnocení kritérií věcného hodnocení je popsáno v Interních postupech MAS Lašsko, z. s. kap. 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VZNIK NOVÝCH A ROZVOJ EXISTUJÍCÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 
Č. Název kritéria Hodnocení Referenční dokument 
VH1 Projekt je realizován v brownfieldu1 10 ANO, projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech nebo je 

umístěn v brownfieldu 
Podnikatelský plán 
Žádost o podporu 

0 NE, projekt není realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech nebo je 
umístěn v brownfieldu 

VH2 Projekt vytváří nová pracovní místa pro cílovou skupinu  30 Projekt vytvoří pracovní místa pro cílovou skupinu o celkovém úvazku 2,500 
FTE a vyšším. 

Podnikatelský plán 
Žádost o podporu 

20 Projekt vytvoří pracovní místa pro cílovou skupinu o celkovém úvazku 1,500 
– 2,499 FTE. 

10 Projekt vytvoří pracovní místo/a pro cílovou skupinu o celkovém úvazku 
0,500 – 1,499 FTE.  

0 Projekt vytvoří pracovní místo pro cílovou skupinu s úvazkem 0,499 FTE 
nebo menším. OSVČ získá 0 bodů, pokud zakládá nebo rozšiřuje sociální 
podnik a nezaměstnává jiné osoby. 

VH3 Procentuální podíl cílových skupin na celkovém počtu 
zaměstnanců sociálního podniku (minimální požadavek 30%) 

20 Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 76 % - 100 % Podnikatelský plán 
Žádost o podporu 10 Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 51 % - 75 % (včetně) 

5 Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 30 % - 50 % (včetně) 

VH4 Výše celkových způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 
dotace  

10 Výše celkových způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je do  
3 000 000 Kč včetně 

Žádost o podporu 
 

5 Výše celkových způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 
3 000 001 Kč – 4 000 000 Kč 

0 Výše celkových způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je ve 
výši 4 000 001 Kč a více 

VH5 Je doloženo souhlasné stanovisko obce se záměrem 
sociálního podnikání 

30 Ano, je doloženo souhlasné stanovisko obce s realizací projektu podepsané 
oprávněnou osobou 

Žádost o podporu 

0 Ne, není doloženo souhlasné stanovisko obce s realizací projektu nebo není 
podepsané oprávněnou osobou 

 

                                                             
1 Brownfield je pozemek, objekt či areál, který není efektivně využíván, je zanedbán a případně kontaminován. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity. Objekt je uveden v dostupném 
seznamu brownfieldů: http://www.invest-msr.com/cz/component/investor/?ref=type02&Itemid=133,  
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