Příloha č. 2 Kritéria hodnocení projektů ve výzvě MAS Hrubý Jeseník, z.s. č. 4 Rozvoj sociálního podnikání v regionu
Kritéria věcného hodnocení
Max. možná bodová hranice: 80 bodů, Min. bodová hranice pro splnění věcného hodnocení: 40 bodů

Název kritéria

Tvorba pracovních míst pro cílovou skupinu

Přiřazení funkce

hodnotící
Projekt vytvoří nová pracovní místa nebo zachová stávající pracovní místa pro cílovou
skupinu. Principem nastavení kritéria je bodově zvýhodnit projekty, které budou vytvářet
pracovní místa pro osoby z cílové skupiny. V tomto kritériu je možné sčítat částečné pracovní
úvazky, tzn. 2 pracovní místa po 0,5 úvazku, jsou hodnocena jako 1 pracovní místo. Není-li
součet úvazku roven celému číslu, dochází k zaokrouhlování, tzn. (1,1 až 1,4 = 1, 1,5 až 1,9 =
2). Pro vytvoření jednoho pracovního místa tudíž dostačuje úvazek 0,5.

Popis kritéria

Určení hlavního
zdroje informací

15
10

Vytvoření více než 2 nových pracovních míst pro cílovou skupinu.
Vytvoření 2 nových pracovních míst pro cílovou skupinu.

5

Vytvoření 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

Projekt nevytváří žádné nové pracovní místo pro cílovou skupinu.

Žádost o podporu, Podnikatelský plán

1

Název kritéria

Délka realizace

Přiřazení funkce

hodnotící
Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k délce realizace projektu. Principem nastavení kritéria
je zvýhodnění projektů se zkrácenou dobou realizace, tzn. doba od předpokládaného data
zahájení fyzické realizace projektu do podání první Žádosti o platbu. Do celkového počtu
měsíců realizace se započítává každý měsíc, v němž byl projekt realizován, byť by se jednalo o
jeden den. Pokud žadatel v rámci realizace tyto termíny nedodrží, může to v konečném
důsledku vést až k odejmutí dotace!

Popis kritéria

15
10
Bodové hodnocení
5
0

Realizace projektu, tzn. doba od předpokládaného data zahájení fyzické realizace
projektu do data podání první Žádosti o platbu na MAS, potrvá do 12 měsíců včetně
včetně.
Realizace projektu, tzn. doba od předpokládaného data zahájení fyzické realizace
projektu do data podání první Žádosti o platbu na MAS, potrvá od 13 do 18 měsíců
včetně.
Realizace projektu, tzn. doba od předpokládaného data zahájení fyzické realizace
projektu do data podání první Žádosti o platbu na MAS, potrvá od 19 do 24 měsíců
včetně.
Realizace projektu, tzn. doba od předpokládaného data zahájení fyzické realizace
projektu do data podání první Žádosti o platbu na MAS, potrvá déle než 24 měsíců.

Určení hlavního
zdroje informací

Žádost o podporu, Podnikatelský plán

Název kritéria

Dopad na osoby se zdravotním postižením
2

Přiřazení funkce

hodnotící

Popis kritéria

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k zaměření projektu na cílovou skupinu osob se zdravotním
postižením. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů zaměřených vytvoření zázemí
sociálního podniku pro zaměstnání cílové skupiny osob se zdravotním postižením, definovanou podle
§ 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Osobami se zdravotním
postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány:
a. invalidními ve třetím stupni,
b. invalidními v prvním nebo druhém stupni,
c. zdravotně znevýhodněnými

10

Projekt je koncipován tak, že umožní zaměstnat osoby invalidní v 1-3 stupni.

5

Projekt je koncipován tak, že umožní zaměstnat osoby zdravotně
znevýhodněné

0

Projekt nepočítá se zaměstnáním osob se zdravotním postižením

Určení hlavního
zdroje informací

Žádost o podporu, Podnikatelský plán

Název kritéria

Využití stávajících nebo nevyužívaných objektů

Přiřazení funkce

hodnotící

3

Popis kritéria

Bodové hodnocení

Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech, dochází k rekonstrukci současného
objektu nebo je objekt umístěn v brownfieldu. Principem tohoto kritéria je bodově zvýhodnit,
projekty, které budou realizovány v dlouhodobě nevyužívaných objektech, dochází pouze
k rekonstrukci současného objektu nebo je objekt umístěn v brownfieldu. Brownfield je pozemek,
objekt či areál, který není efektivně využíván, je zanedbán a případně kontaminován. Vzniká jako
pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity. Dlouhodobým nevyužíváním je
myšleno období minimálně pěti let.

10
0

Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech, ve stávajícím objektu nebo
je umístěn v brownfieldu.
Projekt není realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech, ve stávající budově ani
není umístěn v brownfieldu.

Určení hlavního
zdroje informací

Žádost o podporu, Podnikatelský plán

Název kritéria

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace

Přiřazení funkce

hodnotící

Popis kritéria

Principem kritéria je bodově zvýhodnit projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou nižší
než 2 000 000,- Kč. Bude se posuzovat ke dni podání žádosti o podporu.
10

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 2 000
000,- Kč. (včetně)

0

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši nad 2 000
001,- Kč (včetně)
4

Určení hlavního
zdroje informací

Žádost o podporu

Název kritéria

Zaměstnání znevýhodněných skupin obyvatel

Přiřazení funkce

hodnotící
Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k procentuálnímu podílu budoucích
zaměstnanců (úvazků) z cílových skupin na celkovém budoucím počtu zaměstnanců
(úvazků) sociálního podniku. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s
vyšším procentuálním podílem budoucích úvazků zaměstnanců z cílových skupin na
celkovém budoucím počtu úvazků zaměstnanců sociálního podniku.
Podíl budoucích úvazků z cílových skupin na celkovém budoucím počtu
20
všech úvazků sociálního podniku je 71 % a více

Popis kritéria

15
5
0
Určení hlavního
zdroje informací

Podíl budoucích úvazků z cílových skupin na celkovém budoucím počtu
všech úvazků sociálního podniku je 51 - 70 %
Podíl budoucích úvazků z cílových skupin na celkovém budoucím počtu
všech úvazků sociálního podniku je 31 - 50 %
Podíl budoucích úvazků z cílových skupin na celkovém budoucím počtu
všech úvazků sociálního podniku je do 30 % včetně

Žádost o podporu, Podnikatelský plán

5

