
 

Místní akční skupina Šipka, z.s.  

Kritéria věcného hodnocení – Výzva č. 8 IROP – Sociální podnikání II. 

 Název kritéria Hodnocení  Referenční 
dokument  

Aspekt kvality 

1. Zaměření projektu    

10 bodů – V rámci projektu dojde ke 
vzniku nových podnikatelských 
aktivit stávajícího podnikatelského 
subjektu nebo v rámci stávajícího 
OSVČ.   
0 bodů - V rámci projektu dojde 
pouze k rozšíření sociálního podniku  
v rámci stávajícího podnikatelského 
subjektu nebo dojde pouze 
k rozšíření stávajících aktivit OSVČ 
bez vzniku nových podnikatelských 
aktivit.  

Podnikatelský plán   Účelnost  

2. 

Školení 
zaměstnanců 
z cílové skupiny za 
účelem kariérního 
postupu  

15 bodů – Zaměstnavatel proškolí 
každého zaměstnance z cílové 
skupiny 12 hodin a více za měsíc  
10 bodů – Zaměstnavatel proškolí 
každého zaměstnance z cílové 
skupiny 8 až 11 hodin za měsíc  
5 bodů – Zaměstnavatel proškolí 
každého zaměstnance z cílové 
skupiny 4 až  7 hodin za měsíc 
0 bodů – Zaměstnavatel proškolí 
každého zaměstnance z cílové 
skupiny 0 až 3 hodiny za měsíc 

Žádost o podporu, 
Podnikatelský plán   

Účelnost, 
potřebnost, 
efektivnost  

3. 

Vytvoření 
pracovního úvazku 
*Hodnotí se počet 
FTE = plné 
přepočtené úvazky  

15 bodů - Projekt vytvoří 2 a více 
pracovních úvazků pro osoby z 
cílových skupin  
10 bodů - Projekt vytvoří 0,5 – 1,99 
úvazek pro osoby z cílových skupin  
0 bodů - Projekt vytvoří 0 - 0,4 
úvazku pro osoby z cílových skupin 

Žádost o podporu, 
Podnikatelský plán   

Účelnost 

4. 
Využití stávající 
budovy  

10 bodů – Projekt bude realizován ve 
stávajícím objektu nebo záměr 
neobsahuje náklady na stavební 
práce 
5 bodů – V rámci projektu bude 
z více jak 50 % podlahové plochy 
využit stávající objekt, který může 
být novou stavbou rozšířen  
0 bodů – V rámci projektu bude 
realizována stavba nového objektu  

Žádost o podporu, 
Podnikatelský plán   

Hospodárnost, 
efektivnost 

5. 

Vzdálenosti 
realizace záměru 
od Pelhřimova. 
Hodnotí se dle 
uvedení místa 
realizace 
v projektové 

10 bodů – Vzdálenost realizace 
projektu od města Pelhřimov je 8,1 a 
více Km  
5 bodů - Vzdálenost realizace 
projektu od města Pelhřimov je 3,6 – 
8 Km  

Žádost o podporu, 
Podnikatelský plán - 
Kapitola 2 (Místo 
realizace projektu)  

Účelnost  



 

žádosti ke dni 
podání žádosti. 
Vzdálenost 
vyhledaná na 
https://www.goog
le.cz/maps z 
Masarykovo 
náměstí Pelhřimov 
do nejbližšího 
místa realizace 
projektu.  

0 bodů - Vzdálenost realizace 
projektu od města Pelhřimov je 0 – 
3,5 Km  

6. 
Zkušenosti 
žadatele  

10 bodů - Žadatel má zkušenosti 
s oborem podnikání, ve kterém bude 
zavádět sociální podnik (dle 
kategorie CZ-NACE)  
0 bodů - Žadatel nemá zkušenosti 
s oborem podnikání, ve kterém bude 
zavádět sociální podnik (dle 
kategorie CZ-NACE)  
 
 

Žádost o podporu, 
Podnikatelský plán – 
Kapitola 2 (Historie 
žadatele) 

Efektivnost  

7. 

Celkové způsobilé 
výdaje, ze kterých 
je stanovena 
dotace 

5 bodů - Výdaje, ze kterých je 
stanovena dotace nepřesahují 
700 000,00 Kč. Hodnocení se provádí 
na základě údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o podporu. 
0 bodů - Výdaje, ze kterých je 
stanovena dotace přesahují 
700 000,01 Kč. Hodnocení se provádí 
na základě údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o podporu. 

Žádost o podporu, 
Podnikatelský plán - 
Rozpočet  

Hospodárnost, 
efektivnost  

8. 

Využití 
ekologických 
technologií v 
projektu. 

5 bodů - Zrealizovaný projekt vytváří 
a využívá solární, vodní, větrné, či 
termální zdroje energie nebo 
technologie k využití dešťové/ 
odpadní vody.  
0 bodů - Zrealizovaný projekt 
nevyužívá obnovitelné zdroje 
energie ani technologie využívající 
dešťovou vodu. 

Žádost o podporu, 
Podnikatelský plán – 
Rozpočet   

Účelnost  

9. 

Zkušenosti s prací 
s lidmi z cílové 
skupiny, na kterou 
bude projekt 
zaměřen  

5 bodů - Žadatel má zkušenosti 
s prací s lidmi z cílové skupiny, na 
kterou je projekt zaměřen  
0 bodů - Žadatel nemá zkušenosti 
s prací s lidmi z cílové skupiny, na 
kterou je projekt zaměřen 

Podnikatelský plán – 
Kapitola 6   

Efektivnost  

10. 

Možnost 
kariérního postupu 
zaměstnanců 
z cílové skupiny – 
počet pracovních 
pozic  

15 bodů – 4 a více pracovních pozic  
10 bodů – 3 pracovní pozice  
5 bodů – 2 pracovní pozice  
0 bodů – 1 pracovní pozice  

Podnikatelský plán – 
Kapitola 2   

Účelnost 
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Maximální počet bodů 100 

Minimální počet bodů 50 

 


