Příloha č. 2

Kritéria věcného hodnocení pro IROP 3: Podpora sociálního podnikání
Schválena Výborem MAS dne:

12. 6. 2018

Schválena ŘO IROP dne:

8. 6. 2018
Způsob hodnocení

Název kritéria

Referenční dokument

Preferenční kritéria

Počet bodů

10 bodů – Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 76 – 100%
Procentuální podíl cílových skupin na celkovém
8 bodů – Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 51 – 75% včetně
počtu zaměstnanců sociálního podniku
(minimální požadavek 30% zaměstnanců
z celkového počtu zaměstnanců sociálního
5 bodů – Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 30 – 50% včetně
podniku musí pocházet z cílových skupin a cílové
skupiny definovány v kapitole 3.3 Specifických
pravidel)

Žádost o podporu, podnikatelský plán

Počet nově vytvořených pracovních míst pro
cílovou skupinu a jejich zachování po dobu
udržitelnosti projektu.

Žádost o podporu, podnikatelský plán

10 bodů – Vytvoření a udržení 2 a více nových pracovních míst pro cílovou skupinu (2,001 a více FTE)
8 bodů – Vytvoření a udržení 2 nových pracovních míst pro cílovou skupinu (1,500 – 2,000 FTE).
5 bodů - Vytvoření a udržení 1 nového pracovního místa pro cílovou skupinu. OSVČ získá v tomto kritériu 5 bodů,
pokud zakládá nebo rozšiřuje sociální podnik a nezaměstnává jiné osoby (0,4 – 1,499 FTE)

Projekt zohledňuje specifické potřeby cílových 10 bodů – Projekt zohledňuje specifické potřeby cílových skupin.
skupin
0 bodů – Projekt nezohledňuje specifické potřeby cílových skupin.

žádost o podporu; podnikatelský plán.
V podnikatelském plánu je popsán způsob, jak projekt
zohledňuje specifické potřeby cílových skupin.

Jedná se o konkrétní potřeby daných cílových skupin, jako např. bezbariérovost, zázemí pro znevýhodněné zaměstnance atd.
V projektu jsou uvedena hlavní rizika
10 bodů – V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a jsou uvedeny způsoby jejich eliminace Žádost o podporu, podnikatelský plán
v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby Žadatel v podnikatelském plánu, uvedl všechna relevantní (hlavní) rizika vztahující se k fázi realizace a udržitelnosti projektu,
jejich eliminace
vč. způsobu jejich eliminace. Případně žadatel adekvátně v podnikatelském plánu odůvodnil, proč některé relevantní riziko
nepovažuje za opodstatněné/reálné (v takovém případě nemusí být vyplněn způsob eliminace tohoto rizika).
5 bodů – V projektu jsou hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti, ale nejsou uvedeny způsoby jejich eliminace
(Žadatel v podnikatelském plánu uvedl pouze některá relevantní (hlavní) rizika vztahující se k fázi realizace a udržitelnosti
projektu, vč. způsobu jejich eliminace/ uvedl relevantní (hlavní) rizika pouze v některé fázi projektu/ uvedl částečně nebo
neuvedl způsob eliminace rizik/a (to neplatí v případě, že žadatel zdůvodní takové riziko jako nerelevantní ve vztahu
k projektu). Případně jsou možné kombinace těchto variant. Hodnotitel v komentáři popíše, která podmínka není splněna a
tuto konkrétně odůvodní.
0 bodů – V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a nejsou uvedeny způsoby jejich
eliminace. Žadatel neuvedl v podnikatelském plánu žádné riziko v realizační fázi a ve fázi udržitelnosti (platí současně).

Maximální možný počet bodů je 40 bodů.
Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně 20 bodů
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