
BODOVÁNÍ 

dotazníku pro žadatele pro bodové hodnocení kritéria č. 10 

přínos žadatele pro rozvoj obce / regionu  

10.1. Sídlo žadatele je: Žadatel uvede, zda je sídlo organizace v území nebo mimo území MAS. 

v území MAS ORLICKO  1 Sídlo žadatele je v území MAS 

mimo území MAS ORLICKO  0 Sídlo žadatele je mimo území MAS 

 

 

10.2. Zaměstnanost: Žadatel uvede, v jakém intervalu se pohyboval přepočtený počet zaměstnanců, nebo spolupracujících osob, v 
uplynulém účetním období.  

Žadatel podniká bez zaměstnanců, nebo 
spolupracujících osob 

 0 
Žadatel podnikal v uplynulém období sám, nebo bez spolupracujících osob. 

Žadatel zaměstnává 1 zaměstnance, nebo 
spolupracující osobu 

 1 
Žadatel zaměstnával v uplynulém období maximálně 1 přepočteného zaměstnance. 

Žadatel zaměstnává 1,1 - 5 zaměstnanců, nebo 
spolupracujících osob 

 2 Žadatel zaměstnával v uplynulém období více než 1 zaměstnance, maximálně 5 
přepočtených zaměstnanců. 

Žadatel zaměstnává 5,1 - 9,9 zaměstnanců, nebo 
spolupracujících osob 

 4 Žadatel zaměstnával v uplynulém období více než 5, maximálně 9,9 přepočtených 
zaměstnanců. 

 

 

10.3. Investice do rozvoje podnikání Žadatel uvede informace o investicích realizovaných pro rozvoj svého podnikání do uvedené tabulky. 

 

Bodové hodnocení 

Průměrná hodnota investice za uplynulá 3 uzavřená účetní období 
činila více než 15% obratu žadatele. 

 4 

Průměrná hodnota investice za uplynulá 3 uzavřená účetní období 
se pohybovala v intervalu 7,5% - 15% obratu žadatele. 

 2 

Průměrná hodnota investice za uplynulá 3 uzavřená účetní období 
činila méně než 7,5% obratu žadatele v tomto období. 

 0 

Do položky "hodnota investice" jsou započteny: investice dle zákona o dani z příjmu, drobný investiční majetek, dlouhodobý hmotný majetek a drobný nehmotný majetek. 



10.4. Podíl zakázek na území MAS ORLICKO: Žadatel uvede podíl zakázek, realizovaných za uplynulé uzavřené účetní období na území MAS ORLICKO. 

75 - 100% všech zakázek  4 V uplynulém období realizoval žadatel v území MAS ORLICKO více než 75% všech zakázek. 

50 - 75% všech zakázek  3 
V uplynulém období realizoval žadatel v území MAS ORLICKO více než 50% a méně než 75% všech 

zakázek. 

25 - 50% všech zakázek  2 V uplynulém období realizoval žadatel v území MAS ORLICKO více než 25% a méně než 50% všech 
zakázek. 

méně než 25% všech zakázek  0 V uplynulém období realizoval žadatel v území MAS ORLICKO méně než 25% všech zakázek. 

 
 

10.5. Podpora spolků Žadatel přispíval v uplynulých dvou letech cenami do tombol, soutěží a obdobných akcí neziskovým organizacím na území MAS 
ORLICKO. 

ANO 
 

1 
Žadatel opakovaně přispíval cenami do tombol, soutěží a obdobných akcí neziskovým organizacím na 
území MAS ORLICKO. 

NE 
 

0 
Žadatel nepřispíval cenami do tombol, soutěží a obdobných akcí neziskovým organizacím na území 
MAS ORLICKO. 

 

 

10.6. Podpora rozvoje života v obci. 
V rámci tohoto bodu žadatel uvede, jakým způsobem přispívá - organizačně, personálně, finančně, nebo jinak -  k 
rozvoji spolkového, kulturního nebo sportovního života v obci, případně k řešení běžných potřeb obce a její správě. 

Předmětem tohoto bodu je posouzení příspěvku žadatele k podpoře a rozvoji života v obci, případně regionu. V rámci tohoto bodu mohou žadatelé zahrnout veškeré činnosti, 
které vykonávají osobně - tj. osobou vlastníka / jednatele (účast v zastupitelstvu obce, vedení sportovního kroužku, organizace závodů, dobrovolnická práce pro potřeby obce, 
nebo některé z organizací, ...), tak vykonávané prostřednictvím firmy (finanční příspěvky a dary, výpomoc vlastními zaměstnanci, zajišťování služeb pro místní spolky - výroba, 
dodávky a služby, výpůjčky vybavení,  atd. ). Popis konkrétních aktivit a činností uvede žadatel volnou formou, maximálně výstižně a konkrétně. Je vhodné jmenovat konkrétní 
aktivity, subjekty a osoby, u kterých je možné dané skutečnosti případně ověřit. 
 

Bodové hodnocení: 

0 - 6 bodů  

 


