INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

PŘÍLOHA VÝZVY
5. výzva MAS Achát-IROP-PODPORA
SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A
ZAMĚSTNANOSTI

SPECIFICKÝ CÍL 4.1
VÝZVA MAS Achát č.5
PŘÍLOHA č. 2

Kritéria věcného hodnocení

Kritéria věcného hodnocení
Maximální počet bodů pro každé z opatření je 50
Minimální počet bodů pro každé z opatření je 25

Název kritéria

1.

2.

referenční dokumenty

Procentuální podíl cílových skupin na celkovém počtu zaměstnanců sociálního podniku
(minimální požadavek 30% zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku
musí pocházet z cílových skupin a cílové skupiny definovány v kapitole 3.3 Specifických pravidel)

10

Podíl zaměstnanců z cílových
skupin činí 76 – 100%

8

Podíl zaměstnanců z cílových
skupin činí 51 – 75%

5

Podíl zaměstnanců z cílových
skupin činí 30-50%

Žadatel tento údaj uvedl
v žádosti nebo
podnikatelském plánu

Žádost o podporu, podnikatelský
plán

Projekt zohledňuje specifické potřeby cílových skupin
10

2

3.

zdůvodnění

Projekt zohledňuje specifické
potřeby cílových skupin

Projekt nezohledňuje
specifické potřeby cílových
skupin

Žadatel tuto skutečnost
popsal v žádosti, nebo
podnikatelském plánu
Jedná se o konkrétní potřeby
daných cílových skupin, jako např.
bezbariérovost, zázemí pro
znevýhodněné zaměstnance atd.

Žádost o podporu, podnikatelský
plán

Počet obyvatel obce/města, ve kterém se projekt realizuje ke dni 31.12.2017 (V případě, že
projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na body dle aritmetického průměru počtu obyvatel
v obcích, ve kterých je projekt realizován)

10

Obec, v níž se realizuje
projekt má 500 nebo méně
obyvatel
Žádost o podporu, podnikatelský
plán

8

Obec, v níž se projekt realizuje Žadatel tuto skutečnost
popsal v žádosti, nebo
má 501-2000 obyvatel
podnikatelském plánu

Zdroj informací:
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
Stav k 31.12.2017

4

4.

5.

Obec, v níž se realizuje projekt
má 2001 a více obyvatel

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

10

Vytvoření a udržení více než 2
nových pracovních míst pro
cílovou skupinu (2,001 a více
FTE)

8

Vytvoření a udržení 2 nových
pracovních míst pro cílovou
skupinu (1,500 – 2,000 FTE).

5

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)

Žadatel tuto skutečnost
popsal v žádosti, nebo
podnikatelském plánu

Žádost o podporu, Podnikatelský
plán

Žadatel tuto skutečnost
popsal v žádosti, nebo
podnikatelském plánu,
doložil potřebný dokument

Žádost o podporu, stavební
povolení nebo souhlas s
provedením ohlášeného
stavebního záměru, nebo
veřejnoprávní forma nahrazující
stavební povolení, nebo čestné

Technická připravenost projektu

10

Žadatel má ke dni podání žádosti
o podporu platné pravomocné
stavební
povolení nebo souhlas s
provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo

0

účinnou veřejnoprávní smlouvu
nahrazující stavební povolení
nebo k žádosti
přiloží čestné prohlášení, že
realizace projektu nepodléhá
stavebnímu řízení
(ohlášení), nebo součástí
projektu nejsou stavební práce.
Projekt nemá ke dni podání
žádosti o podporu platné
pravomocné stavební
povolení nebo souhlas s
provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo
účinnou veřejnoprávní smlouvu
nahrazující stavební povolení
nebo nedoložil
čestné prohlášení, že realizace
projektu nepodléhá stavebnímu
řízení (ohlášení).

prohlášení žadatele, že není
vyžadováno stavební povolení,
ohlášení ani jiné opatření
stavebního úřadu.

