
   

Příloha č. 1:  

 

Kritéria výběru projektů IROP – A4 Rozvoj sociálního podnikání 
Dle obecných pravidel IROP kap. 3.2.3 odst. Pro MAS jsou kritéria formálních náležitostí 

povinná kritéria, která jsou shodná s kritérii pro individuální projekty.  

Kritéria formálních náležitostí – vždy napravitelná 

Název kritéria 
Aspekt 

hodnocení 
Hodnocení (ANO/NE) 

(nerelevantní/nehodnoceno) 
Referenční 
dokument 

Předmět a způsob 
hodnocení 

Žádost o 
podporu je 
podaná 
v předepsané 
formě 

- 

ANO  - žádost o podporu je 
podaná v předepsané formě 
 
NE – žádost o podporu není 
podána v předepsané formě 

- Žádost o 
podporu - 
Pravidla pro 
žadatele a 
příjemce 

Posuzuje se, zda 
žádost byla 
finalizována 
v elektronické podobě 
v aplikaci systému IS 
KP14+. 

Žádost o 
podporu je 
podepsaná 
oprávněným 
zástupcem 
žadatele 

- 

ANO  - žádost o podporu je 
podepsaná statutárním 
zástupcem nebo pověřeným 
zástupcem žadatele 
 
NE – žádost o podporu není 
podepsaná statutárním 
zástupcem nebo pověřeným 
zástupcem žadatele 

- Žádost o 
podporu 
- Plná moc 

Posuzuje se, zda je 
žádost opatřena 
elektronickým 
podpisem 
statutárního orgánu 
nebo oprávněné 
osoby pověřené 
statutárním orgánem 
subjektu 
žadatele/partnera, 
tzn., zda podpis 
odpovídá 
statutárnímu 
orgánu/oprávněné 
osobě subjektu 
žadatele. 

Jsou doloženy 
všechny povinné 
přílohy a 
obsahově 
splňují 
náležitosti, 
požadované 
v dokumentaci 
k Výzvě MAS 

- 

ANO  - k ŽoP jsou doloženy 
všechny povinné přílohy, které 
obsahově splňují náležitostí, 
požadované v dokumentaci k 
výzvě  
 
NE – k ŽoP nejsou doloženy 
všechny povinné přílohy, které 
obsahově splňují náležitostí, 
požadované v dokumentaci k 
výzvě 

- Žádost o 
podporu 
- Přílohy 
žádosti 
- Výzva MAS 

Posuzuje se, zda jsou 
doloženy všechny 
povinné přílohy, které 
jsou uvedeny 
v dokumentaci Výzvy 
MAS 

 

Kritéria přijatelnosti 

Název 
kritéria 

Aspekt 
hodnocení 

Hodnocení 
(ANO/NE) 

(nerelevantní/neh
odnoceno) 

Napravitelné/ 
nenapravitelné 

Referenční 
dokument 

Předmět a 
způsob 

hodnocení 

Žadatel 
splňuje 

- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – žadatel 
splňuje definici 

Nenapravitelné 
- Žádost o 
podporu 

Hodnocení se 
provádí na 



   
definici 
oprávněnéh
o příjemce 
pro 
příslušný 
specifický cíl 
a výzvu, 

oprávněného 
žadatele pro danou 
Výzvu a je trestně 
bezúhonný 
 
NE – žadatel 
nesplňuje definici 
oprávněného 
žadatele pro danou 
Výzvu anebo není 
trestně bezúhonný 

- Výzva MAS základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu 

Projekt je 
v souladu se 
schválenou 
SCLLD 

- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – projekt je 
v souladu 
s programovým 
rámcem SCLLD 
 
NE – projekt není 
v souladu 
s programovým 
rámcem SCLLD 

Napravitelné 

- Žádost o 
podporu 
- Studie 
proveditelno
sti 
- SCLLD MAS 
Vincenze 
Priessnitze 
pro 
Jesenicko 

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu a ve 
Studii 
proveditelnos
ti. Hodnotí se, 
zda je projekt 
v souladu 
s Programový
m rámcem 
SCLLD 

Projekt je 
v souladu 
s podmínka
mi Výzvy 
MAS 

- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – projekt je 
v souladu 
s podmínkami Výzvy 
MAS  
 
NE – projekt je 
v souladu 
s podmínkami Výzvy 
MAS 

Napravitelné 

- Žádost o 
podporu 
- Studie 
proveditelno
sti 
- Výzva MAS 

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu a ve 
Studii 
proveditelnos
ti. 

Projekt 
respektuje 
limity 
způsobilých 
výdajů, 
pokud jsou 
stanoveny 

- Efektivnost 
- 
Hospodárnost 

ANO – projekt 
respektuje limity 
způsobilých výdajů, 
pokud jsou 
stanoveny 
 
NE – projekt 
nerespektuje limity 
způsobilých výdajů, 
pokud jsou 
stanoveny 
 
Nerelevantní  

Napravitelné 
- Žádost o 
podporu  

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu 

Potřebnost 
realizace 
projektu je 
odůvodněná  

- Efektivnost 
- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – projekt je 
potřebný a má 
odůvodnění 
 

Napravitelné 
- Žádost o 
podporu  

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 



   
NE – projekt není 
potřebný nebo nemá 
odůvodnění 
 
 

podporu. 
Hodnocení 
udržitelnosti 
výsledků je 
součástí ZOZ 
na CRR. 
Důvodem je, 
aby bylo 
dosaženo co 
nejlepších 
výstupů 
z hlediska 
rozsahu i 
kvality. 

Projekt 
nemá 
negativní 
vliv na 
žádnou 
z horizontál
ních priorit 
IROP 
(udržitelný 
rozvoj, 
rovné 
příležitosti a 
zákaz 
diskriminace
, rovnost 
mužů a žen) 

- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – projekt nemá 
negativní vliv na 
žádnou 
z horizontálních 
priorit IROP (tj. má 
pozitivní nebo 
neutrální vliv) 
 
NE – projekt má 
negativní vliv na 
minimálně jednu 
z horizontálních 
priorit IROP 
 

Napravitelná 

Žádost o 
podporu, 
Studie 
proveditelno
sti 

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu 

Projekt 
respektuje 
minimální a 
maximální 
hranici 
celkových 
způsobilých 
výdajů, 
pokud jsou 
stanoveny. 

- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – Projekt 
respektuje minimální 
a maximální hranici 
celkových 
způsobilých výdajů 
 
NE – Projekt 
nerespektuje 
minimální a 
maximální hranici 
celkových 
způsobilých výdajů. 

Napravitelná 
Text výzvy 
MAS, Žádost 
o podporu 

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu 

Projekt je 
svým 
zaměřením 
v souladu 
s cíli a 
podporovan
ými 
aktivitami 
výzvy MAS 

- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – Projekt je 
svým zaměřením 
v souladu s cíli a 
podporovanými 
aktivitami výzvy MAS 
 
NE – Projekt je svým 
zaměřením v rozporu 
s cíli a 
podporovanými 
aktivitami výzvy MAS 

Napravitelná 
Žádost o 
podporu, 
Výzva MAS 

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu 

 



   

Kritéria věcného hodnocení – hodnotící bodová kritéria 

Opatření CLLD: A4 Rozvoj sociálního podnikání  
Kritérium 
věcného 

hodnocení 
Hodnocení Max. počet bodů 

Referenční 
dokument 

Způsob 
hodnocení 

Do plánování či 
realizace projektu 
jsou zapojeni 
kromě žadatele 
další subjekty či 
jednotlivci 
(partneři) 

20 bodů - do 
projektu jsou 
zapojeni kromě 
žadatele min. 2 
partneři 
 
10 bodů - do 
projektu je zapojen 
kromě žadatele 1 
partner 
 
0 bodů – do 
projektu kromě 
žadatele není 
zapojen žádný 
partner 

20 

- partnerská 
smlouva 
- příloha k žádosti o 
podporu 

V rámci kritéria se 
posuzuje, zda 
žadatel vymezuje 
zapojení partnera 
do projektu. 
Žadatel toto doloží 
partnerskou 
smlouvou. 

Realizací projektu 
vznikne nový 
sociální podnik 
nebo dojde 
k rozšíření kapacit 
stávajícího 
sociálního podniku 

10 bodů – realizací 
projektu vznikne 
nový sociální 
podnik 
 
5 bodů – realizací 
projektu dojde 
k rozšíření kapacit 
stávajícího 
sociálního podniku  
 
0 bodů – projekt 
neřeší vznik 
nového sociálního 
podniku 

10 

- Žádost o podporu 
- Studie 
proveditelnosti 
 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu a ve Studii 
proveditelnosti. 

Projekt podpoří 
vytvoření 
pracovních míst 
pro cílové skupiny 
* 

10 bodů – projekt 
podpoří vytvoření 
min. 3 pracovních 
míst pro cílové 
skupiny 
 
5 bodů – projekt 
podpoří vytvoření 
0,5 – 2,9 
pracovního místa 
pro cílové skupiny 
 
0 bodů – projekt 
nevytváří pracovní 
místa pro cílové 
skupiny.  

10 

- Žádost o podporu 
- Studie 
proveditelnosti 
 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu a ve Studii 
proveditelnosti. 

Max. počet bodů: 40 bodů  



   

Min. počet bodů, kterého musí projekt dosáhnout: 20 bodů  
 
* počtem pracovních míst se rozumí počet nově vytvořených pracovních míst, přepočtený na plné úvazky 

 

 

 


