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Příloha č. 2 Kritéria pro věcné hodnocení 

Název kritéria 
Funkce 
kritéria 

Aspekt kvality Popis kritéria Hodnocení Body Referenční dokument 

1. 
Vznik sociálního 
podniku/ podnikatelské 
aktivity OSVČ. 

Hodnoticí Potřebnost 

Kritérium hodnotí, jak 
vznikne sociální podnik/ 
podnikatelská aktivita 
OSVČ. 

Realizací projektu bude založen nový sociální 
podnik/ nová podnikatelská aktivita OSVČ. 

10 

 
Podnikatelský plán, 
Žádost o podporu  

V rámci realizace projektu bude rozšířen stávající 
podnik, který v době podání žádosti o podporu 
není sociálním podnikem, nebo dojde k rozšíření 
stávajících aktivit OSVČ. 

6 

2. Místo realizace projektu.  Hodnoticí Potřebnost 
Kritérium hodnotí, kde 
bude projekt realizován. 

Projekt bude realizován v dlouhodobě 
nevyužívaném objektu nebo bude umístěn 
v brownfieldu.  

10 

Žádost o podporu, 
Podnikatelský plán       Projekt bude realizován v nově vybudovaném 

objektu nebo v objektu, který je využíván pro 
jiné účely než sociální podnikání.  

6 

3. 
Velikost obce, ve které se 
daný projekt realizuje.  

Hodnoticí 
Účelnost  
Potřebnost 

Kritérium posuzuje 

velikost obce, v níž se 

projekt bude realizovat. 

Velikost obce je 

počítána v součtu všech 

jejích místních částí a to 

k 1. 1. roku, ve kterém 

byla žádost o dotaci 

podána.  

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 

max. 500 obyvatel.                  
20 

Žádost o podporu,  
Počet obyvatel v 
obcích České 
republiky k 1. 1. 2019 
(www.czso.cz)   

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 

501–1  000 obyvatel.                         
16 

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 1 

001 obyvatel a více. 
12 

4. 
Počet zaměstnanců 
z cílových skupin.    

Hodnoticí 

Potřebnost 

Soulad s horizontálními 

principy 

Kritérium posuzuje, 

kolik v rámci projektu 

vznikne pracovních 

V rámci projektu bude vytvořeno 5 a více úvazků 

pro osoby z cílových skupin nebo se jedná o 

žadatele, který je OSVČ 
10 

Žádost o podporu, 
Podnikatelský plán 

http://www.czso.cz/
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úvazků pro osoby 

z cílových skupin. 

V rámci projektu budou vytvořeny 3–4,99 úvazky 

pro osoby z cílových skupin. 
8 

V rámci projektu budou vytvořeny 1–2,99 úvazky 

pro osoby z cílových skupin. 
6 

V rámci projektu bude vytvořeno 0,1–0,99 

úvazku pro osoby z cílových skupin. 
4 

V rámci projektu nebude vytvořen žádný úvazek 

pro osoby z cílových skupin. 
0 

Maximální počet bodů, které může žádost o podporu obdržet, je 50 bodů. 

Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, získá-li minimálně 25 bodů. 

 


