
   

 

6. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 

6.VÝZVA MAS POHODA–IROP–Sociální podnikání I 

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 65 ,, SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“ 
 

Příloha č. 1: Kritéria pro hodnocení a výběr projektů 
 
Kritéria formálních náležitostí (všechna napravitelná) 

 žádost o podporu je podána v předepsané formě (zdroj informací: Výzva MAS, Žádost o podporu vč. doložených příloh),  

 žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele (zdroj informací: Žádost o podporu), 
 jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě (zdroj informací: Výzva MAS, 

Žádost o podporu vč. doložených příloh).  
 

Kritéria přijatelnosti – obecná  
 žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu MAS – nenapravitelné (zdroj informací: Výzva MAS, Žádost o 

podporu vč. doložených příloh),  

 projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS – napravitelné (zdroj informací: Výzva MAS, Žádost 
o podporu vč. doložených příloh),  

 projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS – napravitelné (zdroj informací: Výzva MAS, Žádost o podporu vč. doložených příloh), 

 cílové skupiny uvedené v projektu jsou v souladu s textem výzvy MAS – napravitelné (zdroj informací: Výzva MAS, Žádost o podporu vč. 
doložených příloh),  

 projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů (pokud jsou stanoveny) – napravitelné (zdroj 
informací: Výzva MAS, Žádost o podporu vč. doložených příloh),  

 projekt respektuje limity způsobilých výdajů (pokud jsou stanoveny) – napravitelné (zdroj informací: Výzva MAS, Žádost o podporu vč. 
doložených příloh),  

 potřebnost realizace projektu je odůvodněná – napravitelné (zdroj informací: Podnikatelský plán, Žádost o podporu vč. doložených 
příloh),  



   

Kritéria přijatelnosti - specifická 
 žádost o podporu je v souladu se specifickým cílem schválené strategie CLLD 3.2 Napomáhat vzniku nových pracovních míst a udržení 

výroby a služeb a zajišťovat profesní vzdělávání obyvatel pro jejich lepší pracovní uplatnění v regionu a opatřením programového 
rámce IROP 1.3 Podpora infrastruktury pro sociální podnikání – napravitelné (zdroj informací: SCLLD kap. 3.3.3.2 a 3.7.1.1, Žádost o 
podporu vč. doložených příloh). 

 



   

Kritéria pro věcné hodnocení projektů (= hodnoticí funkce kritérií) 
 

Max. počet bodů: 70 Opatření 1.3 Podpora infrastruktury pro sociální podnikání Min. počet bodů: 35 

Název kritéria Popis kritéria a způsob hodnocení Hlavní zdroj informací 

Kritérium č. 1: 
 

Velikost projektu.  

20 bodů – Celkové způsobilé výdaje projektu jsou nižší než 1,6 mil. Kč 

15 bodů – Celkové způsobilé výdaje projektu jsou nižší než 2,6 mil. Kč a vyšší 

nebo rovny 1,6 mil. Kč 

10 bodů – Celkové způsobilé výdaje projektu jsou rovny nebo nižší než 3 264 210,- 

Kč a vyšší nebo rovny 2,6 mil. Kč 

Žádost o podporu. 

 

Výše celkových způsobilých výdajů projektu je 

uvedena v žádosti o podporu. 

Kritérium č. 2: 
 

Projekt zohledňuje specifické 

potřeby cílových skupin. 

15 bodů - Projekt zohledňuje specifické potřeby cílových skupin.  

0 bodů - Projekt nezohledňuje specifické potřeby cílových skupin.  
 

Jedná se o konkrétní potřeby daných cílových skupin, jako např. bezbariérovost, 

zázemí pro znevýhodněné zaměstnance atd. 

Podnikatelský plán. 
 

V podnikatelském plánu (kap. 4 Principy 

sociálního podnikání) je popsán způsob, jak 

projekt zohledňuje specifické potřeby cílových 

skupin. 

Kritérium č. 3: 
 

Projekt je umístěn v brownfieldu. 

15 body - Projekt je umístěn v brownfieldu.  

0 bodů - Projekt není umístěn v brownfieldu.  
 

Rozhodující je zařazení do Národní databáze brownfieldů. 
 

Brownfield je pozemek, objekt či areál, který není efektivně využíván, je zanedbán 

a případně kontaminován. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, 

rezidenční či jiné aktivity. 

Podnikatelský plán, žádost o podporu vč. příloh, 

Národní databáze brownfieldů. 
 

V podnikatelském plánu (kap. 5, odst. Popis 

stavební části projektu) je popsáno dosavadní 

využití objektu. V přílohách je doloženo 

zařazení do Národní databáze brownfieldů.   

Kritérium č. 4: 
 

V projektu jsou uvedena hlavní 

rizika v realizační fázi i ve fázi 

udržitelnosti a způsoby jejich 

eliminace. 

10 bodů – Žadatel uvedl všechna relevantní (hlavní) rizika vztahující se k fázi 

realizace a udržitelnosti projektu, vč. způsobu jejich eliminace. 

5 bodů – Žadatel uvedl pouze některá rizika/uvedl rizika pouze v některé fázi 

projektu/neuvedl nebo uvedl pouze částečně způsob eliminace rizik.  

0 bodů – Žadatel neuvedl žádné riziko v realizační fázi a ve fázi udržitelnosti (platí 

současně). 
 

Kritérium hodnotí, zda žadatel v rámci projektu zohledňuje hlavní rizika 

v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti, která reálně hrozí a zda má pro tyto rizika 

Podnikatelský plán. 
 

V podnikatelském plánu (kap. 9 Analýza a 

řízení rizik) jsou uvedena hlavní rizika projektu 

v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti vč. 

způsobů jejich eliminace. Tato rizika a způsoby 

eliminace jsou uvedena dostatečně podrobně a 

reálně. 

 



   

navržené vhodné způsoby jejich eliminace. 

Upřesnění k hodnocení: 10 bodů - Žadatel v Podnikatelském plánu (kapitola 9 – Analýza a řízení rizik) uvedl všechna relevantní (hlavní) rizika vztahující se k 

fázi realizace a udržitelnosti projektu, 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). Pozn.: rizika uvedená v Podnikatelském plánu jsou pouze příkladem, žadatel nemá povinnost je ve svém Podnikatelském 

plánu uvádět všechny, zvláště pokud pro něj nejsou relevantní.  
 

5 bodů - Žadatel v Podnikatelském plánu (kapitola 9 – Analýza a řízení rizik) uvedl pouze některá relevantní (hlavní) rizika vztahující 

se k fázi realizace a udržitelnosti projektu vč. způsobu jejich eliminace, nebo uvedl relevantní (hlavní) rizika pouze v některé fázi 

projektu, nebo je 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. Pozn.: rizika uvedená v Podnikatelském plánu jsou pouze příkladem, žadatel nemá povinnost 

je ve svém Podnikatelském plánu uvádět všechny, zvláště pokud pro něj nejsou relevantní. Hodnotitel přidělí 5 bodů dle výše 

uvedeného postupu v případě, že vyhodnotí, že v Podnikatelském plánu žadatel nepostihl některé z rizik relevantních pro projekt.  
 

0 bodů - Žadatel neuvedl v Podnikatelském plánu (kapitola 9 – Analýza a řízení rizik) žádné riziko v realizační fázi a ve fázi 

udržitelnosti (platí současně). 

Kritérium č. 5: 
 

Výstupy projektu přispějí 

k začlenění sociálně vyloučené 

lokality. 

10 bodů – Projekt je realizován alespoň částečně ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou lokalitou. 

0 bodů – Projekt není realizován ani částečně ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou lokalitou. 
 

Kritérium hodnotí, zda projekt je realizován alespoň částečně ve správním obvodu 

obce s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou lokalitou, tzn. ve SO ORP 

Dobruška a Náchod. 

Podnikatelský plán, žádost o podporu, Analýza 

sociálně vyloučených lokalit v ČR. 
 

V podnikatelském plánu (kap. 2, odst. Místo 

realizace projektu) a žádosti o podporu je 

uvedeno, že místo realizace alespoň částečně 

zasahuje do správního obvodu obce s rozšířenou 

působností se sociálně vyloučenou lokalitou – 

tzn. SO ORP Dobruška a Náchod. 

 


