Kritéria hodnocení pro IROP 8: Infrastruktura pro sociální podnikání
Schválena Radou MAS dne:

18.1.2018

Schválena ŘO IROP dne:

22.2.2018

Název kritéria

Přiřazení funkce:
V=vylučovací
H=hodnotící
K=kombinované

Způsob hodnocení

Referenční dokument

Formální kritéria - všechna napravitelná
Žádost o podporu je podána v předepsané
formě.

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje všechny náležitosti
V

žádost o podporu; pravidla pro žadatele a příjemce
NE - žádost o podporu není podána v předepsané formě a obsahově nesplňuje všechny náležitosti
ANO – žadost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným
zástupcem

Žádost o podporu je podepsána oprávněným
zástupcem žadatele.

V

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a
obsahově splňujı ́ náležitosti, požadované v
dokumentaci k výzvě MAS.

V

žádost o podporu; pověření oprávněné osoby
NE - žadost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným
zástupcem
ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňujı ́ náležitosti, které
požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.
NE - k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy nebo obsahově nesplňujı ́ náležitosti, které
požaduje MAS v dokumentaci k výzvě.

žádost o podporu; přílohy žádosti; specifická pravidla pro
žadatele a příjemce

Nenapravitelná kritéria přijatelnosti
ANO – Projekt je realizován na územní působnosti MAS ORLICKO, z.s.
Projekt je realizován na územní působnosti
MAS ORLICKO, z.s.

NE – Projekt je realizován mimo územní působnost MAS ORLICKO, z.s.
V
Rozhodující je místo realizace/dopadu projektu, sídlo žadatele může být i mimo územní působnost
MAS ORLICKO, z.s..

Napravitelná kritéria přijatelnosti

žádost o podporu, podnikatelský plán (kap.2) projektová
dokumentace

Hodnocení:
ANO=splněno
NE=nesplněno
Nerelevantní
Nehodnoceno

Projekt je v souladu se schválenou strategií Strategie komunitně vedeného rozvoje území V
MAS ORLICKO.

ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území
MAS ORLICKO: projekt naplňuje specifický cíl SCLLD 1.1.V území jsou realizovány a rozvíjeny služby a
aktivity zaměřené na prevenci a omezování projevů sociálního vyloučení mezi obyvatelstvem
(opatření 1.1.5. Komplexní podpora rozvoje sociálního podnikání).
žádost o podporu; podnikatelský plán(kap.2); SCLLD
NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území
MAS ORLICKO: projekt nenaplňuje specifický cíl SCLLD 1.1.V území jsou realizovány a rozvíjeny
služby a aktivity zaměřené na prevenci a omezeování projevů sociálního vyloučení mezi
obyvatelstvem opatření 1.1.5. Komplexní podpora rozvoje sociálního podnikání).
ANO – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS. V
NE – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS.
ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.

Žadatel splňuje definici oprávněného
příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.

V

Projekt respektuje minimální a maximální
hranici celkových způsobilých výdaj
stanovenou ve výzvě MAS.

V

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a
podporovanými aktivitami výzvy.

text výzvy MAS; žádost o podporu včetně příloh; specifická
pravidla pro žadatele a příjemce

text výzvy MAS; žádost o podporu
NE- Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.

ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.
text výzvy MAS; žádost o podporu
NE –Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů.

ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.
V

text výzvy; žádost o podporu; podnikatelský plán (kap. 2, 4, 5)
NE - Projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů,
pokud jsou stanoveny.

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z
horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj,
rovné příležitosti a zákaz diskriminace,
rovnost mužů a žen).
Potřebnost realizace je odůvodněná.

ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.
V

žádost o podporu; podnikatelský plán (kap.8)
NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.
ANO - Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné
příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).

V

žádost o podporu
NE - Projekt má negativní vliv na jednu nebo více z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj,
rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).
ANO - Potřebnost realizace je odůvodněná.

V

žádost o podporu; podnikatelský plán (kap. 5)
NE - Potřebnost realizace není odůvodněná.

Preferenční kritéria

Počet bodů

5 bodů - žadatel má 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 k žádosti přiloží čestné prohlášení, že realizace projektu
nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce
Princip technické připravenosti

H
0 - 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)

Žádost o podporu, Stavební povolení nebo souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru nebo
veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo
Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební
povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu

15 bodů-Žadatel má reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt byl v termínu
dokončen.

Princip reálného harmonogramu

H

0 bodů -Žadatel nemá reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt byl v termínu
dokončen.

žádost o podporu; podnikatelský plán (kap.5)

Předmětem hodnocení je nastavení harmonogramu a ne samotný termín ukončení realizace.
Udělením bodů se žadatel nezavazuje k realizaci v daném termínu, změny harmonogramu jsou v
odůvodněných případech možné.
10 bodů - CZV projektu jsou nižší než 0,7 mil. Kč
Princip velikosti projektu

H

5 bodů - CZV projektu jsou nižší než 1,0 mil Kč a vyšší nebo rovno 0,7 mil. Kč

Žádost o podporu

0 bodů - CZV jsou vyšší nebo rovno 1 mil. Kč
15 bodů – Vytvoření a udržení 2 a více nových pracovních míst pro cílovou skupinu (více než 2,100
FTE)
10 bodů - Vytvoření a udržení 2 nových pracovních míst pro cílovou skupinu (1,500 – 2,000 FTE)
Princip vytváření nových pracovních míst

H

5 bodů - 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)

žádost o podporu; podnikatelský plán (kap.2)

Nová pracovní místa musí být udržena po dobu udržitelnosti projektu.
15 bodů - Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 76 % - 100 %
Princip zaměstanosti cílových skupin

H

10 bodů - Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 51 % - 75 % (včetně)

žádost o podporu; podnikatelský plán (kap.2)

0 bodů - Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 30 % - 50 % (včetně)
10 bodů - Klíčové aktivity jsou v souladu s cíly projektu, je mezi nimi jasná a logická vazba. Klíčové
aktivity detailně rozpracovávají cíle projektu a konkrétním a zřetelným způsobem přispívají k jejich
naplňování.
Princip smysluplnosti a účelnosti

H

žádost o podporu; podnikatelský plán (kap.5)
0 bodů - Klíčové aktivity jsou v ojedninělých případech v nesouladu s cíly projektu. V těchto
případech mezi nimi není zcela jasná a logická vazba. Tyto nedostatky však nemají podstatný vliv na
úspěšnou realizaci projektu.

Maximální možný počet bodů je 70 bodů.

Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně 35 bodů.

