
14.08.2018
65. výzva IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
verze 1.0 platnost od 2.12.2016
verze 1.11, platnost od 15.5.2018
9. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Investice do zázemí sociálních podniků – (I.)

Číslo 
opatření v 
SCLLD Aktivita

Číslo kritéria v 
MS 2014+ Kritérium hodnocení

Bodové 
hodnocení Komentář k bodovému hodnocení Referenční dokument

Počet 
přidělených 
bodů

Odůvodnění přidělení bodů 
Hodnoticí/Výběrovou komisí

4 Sociální podniky VZZ.9.1.1.

4 Sociální podniky VZZ.9.1.1.
Finanční náročnost projektu. Celkové způsobilé výdaje se pro 
hodnocení zaokrouhlují matematicky na 1 desetinné místo. 0

Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 2 000 000,10 - 
2 421 052,63 Kč

Žádost o podporu, 
Rozpočet projektu
Podnikatelský plán

4 Sociální podniky VZZ.9.1.1.
Finanční náročnost projektu. Celkové způsobilé výdaje se pro 
hodnocení zaokrouhlují matematicky na 1 desetinné místo. 5

Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 1 500 000,10 - 
2 000 000,00 Kč.

Žádost o podporu, 
Rozpočet projektu
Podnikatelský plán

4 Sociální podniky VZZ.9.1.1.
Finanční náročnost projektu. Celkové způsobilé výdaje se pro 
hodnocení zaokrouhlují matematicky na 1 desetinné místo. 10

Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 1 000 000,10 - 
1 500 000,00 Kč.

Žádost o podporu, 
Rozpočet projektu
Podnikatelský plán

4 Sociální podniky VZZ.9.1.1.
Finanční náročnost projektu. Celkové způsobilé výdaje se pro 
hodnocení zaokrouhlují matematicky na 1 desetinné místo. 15

Celkové způsobilé výdaje činí max. 1 000 000,00 Kč.
Žádost o podporu, 
Rozpočet projektu
Podnikatelský plán

4 Sociální podniky VZZ.9.1.2.

4 Sociální podniky VZZ.9.1.2.

Technická připravenost - bodovací kritérium se vztahuje k 
technické připravenosti projektu. Bude podpořen projekt, u 
něhož má žadatel 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 žadatele, že není vyžadováno stavební 
povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu. 
Technicky připraveným  projektem se rozumí i projekt, jehož 
součástí nejsou stavební práce.

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

4 Sociální podniky VZZ.9.1.2.

Technická připravenost - bodovací kritérium se vztahuje k 
technické připravenosti projektu. Bude podpořen projekt, u 
něhož má žadatel 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 žadatele, že není vyžadováno stavební 
povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu. 
Technicky připraveným  projektem se rozumí i projekt, jehož 
součástí nejsou stavební práce.

10

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 zaznamená do „Čestného prohlášení 
žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, 
ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu", že 
součástí projektu nejsou stavební práce.

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

4 Sociální podniky VZZ.9.1.3.

Platnost kontrolního listu od:
Číslo a název výzvy ŘO:
Specifická pravidla (verze, platnost): 
Obecná pravidla (verze, platnost): 
Číslo a název výzvy MAS:
Číslo projektu:
Název projektu:
Žadatel:
Aktivita:
Hodnocení provedla Hodnoticí komise dne:
Kódy členů Hodnoticí komise:
Výběrovou komisí schváleno dne:

Finanční náročnost projektu. Celkové způsobilé výdaje se pro hodnocení zaokrouhlují matematicky na 1 desetinné místo.

Technická připravenost - bodovací kritérium se vztahuje k technické připravenosti projektu. Bude podpořen projekt, u něhož má žadatel 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 
žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu. Technicky připraveným  projektem se rozumí i projekt, jehož součástí nejsou stavební 
práce.

Kategorie území dle typologie zmíněné ve Strategii regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020, do které spadá obec/město, ve kterém se daný projekt realizuje.



14.08.2018
65. výzva IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1
verze 1.0 platnost od 2.12.2016
verze 1.11, platnost od 15.5.2018
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Číslo 
opatření v 
SCLLD Aktivita

Číslo kritéria v 
MS 2014+ Kritérium hodnocení

Bodové 
hodnocení Komentář k bodovému hodnocení Referenční dokument

Počet 
přidělených 
bodů

Odůvodnění přidělení bodů 
Hodnoticí/Výběrovou komisí

Platnost kontrolního listu od:
Číslo a název výzvy ŘO:
Specifická pravidla (verze, platnost): 
Obecná pravidla (verze, platnost): 
Číslo a název výzvy MAS:
Číslo projektu:
Název projektu:
Žadatel:
Aktivita:
Hodnocení provedla Hodnoticí komise dne:
Kódy členů Hodnoticí komise:
Výběrovou komisí schváleno dne:

4 Sociální podniky VZZ.9.1.3.
Kategorie území dle typologie zmíněné ve Strategii 
regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020, do které spadá 
obec/město, ve kterém se daný projekt realizuje.

0

Obec/město, ve kterém se daný projekt realizuje, spadá 
do kategorie "Rozvojové území" dle typologie zmíněné 
ve Strategii regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 
2020.

Žádost o podporu, 
Podnikatelský plán
Příloha č.3 výzvy MAS - Typologie území dle Strategie 
regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020

4 Sociální podniky VZZ.9.1.3.
Kategorie území dle typologie zmíněné ve Strategii 
regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020, do které spadá 
obec/město, ve kterém se daný projekt realizuje.

3

Obec/město, ve kterém se daný projekt realizuje, spadá 
do kategorie "Stabilizované území" dle typologie 
zmíněné ve Strategii regionálního rozvoje ČR na roky 
2014 – 2020.

Žádost o podporu, 
Podnikatelský plán
Příloha č.3 výzvy MAS - Typologie území dle Strategie 
regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020

4 Sociální podniky VZZ.9.1.3.
Kategorie území dle typologie zmíněné ve Strategii 
regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020, do které spadá 
obec/město, ve kterém se daný projekt realizuje.

5

Obec/město, ve kterém se daný projekt realizuje, spadá 
do kategorie "Periferní území" dle typologie zmíněné ve 
Strategii regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020.

Žádost o podporu, 
Podnikatelský plán
Příloha č.3 výzvy MAS - Typologie území dle Strategie 
regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020

4 Sociální podniky VZZ.9.2.1.

4 Sociální podniky VZZ.9.2.1.
Počet nově vytvořených pracovních míst pro cílovou skupinu
(1. preferované kritérium)

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.

Žádost o podporu,
Podnikatelský plán

4 Sociální podniky VZZ.9.2.1.
Počet nově vytvořených pracovních míst pro cílovou skupinu
(1. preferované kritérium) 10

Vytvoření 2 nových pracovních míst pro cílovou 
skupinu.

Žádost o podporu,
Podnikatelský plán

4 Sociální podniky VZZ.9.2.1.
Počet nově vytvořených pracovních míst pro cílovou skupinu
(1. preferované kritérium) 15

Vytvoření více než 2 nových pracovních míst pro cílovou 
skupinu.

Žádost o podporu,
Podnikatelský plán

4 Sociální podniky VZZ.9.2.2.

4 Sociální podniky VZZ.9.2.2.

Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech 
nebo je umístěn v brownfieldu. Žadatel v kap. 8 
Podnikatelského plánu uvádí, že je projekt realizován v 
minimálně 5 let nevyužívaném objektu nebo je umístěn v 
brownfieldu. Žadatel uvede identifikaci objektu a popis. Objekt 
je uveden v dostupném seznamu brownfieldů:
http://www.brownfieldy.cz/seznambrownfieldu/, popř. žadatel 
v Podnikatelském plánu uvede jiný seznam brownfieldů, ve 
kterém je objekt uveden.
(2. preferované kritérium) 0

Projekt není realizován v dlouhodobě nevyužívaných 
objektech ani není umístěn v brownfieldu.

Žádost o podporu,
Podnikatelský plán

Počet nově vytvořených pracovních míst pro cílovou skupinu
(1. preferované kritérium)

Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech nebo je umístěn v brownfieldu. Žadatel v kap. 8 Podnikatelského plánu uvádí, že je projekt realizován v minimálně 5 let 
nevyužívaném objektu nebo je umístěn v brownfieldu. Žadatel uvede identifikaci objektu a popis. Objekt je uveden v dostupném seznamu brownfieldů:
http://www.brownfieldy.cz/seznambrownfieldu/, popř. žadatel v Podnikatelském plánu uvede jiný seznam brownfieldů, ve kterém je objekt uveden.
(2. preferované kritérium)
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Číslo 
opatření v 
SCLLD Aktivita

Číslo kritéria v 
MS 2014+ Kritérium hodnocení

Bodové 
hodnocení Komentář k bodovému hodnocení Referenční dokument

Počet 
přidělených 
bodů

Odůvodnění přidělení bodů 
Hodnoticí/Výběrovou komisí

Platnost kontrolního listu od:
Číslo a název výzvy ŘO:
Specifická pravidla (verze, platnost): 
Obecná pravidla (verze, platnost): 
Číslo a název výzvy MAS:
Číslo projektu:
Název projektu:
Žadatel:
Aktivita:
Hodnocení provedla Hodnoticí komise dne:
Kódy členů Hodnoticí komise:
Výběrovou komisí schváleno dne:

4 Sociální podniky VZZ.9.2.2.

Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech 
nebo je umístěn v brownfieldu. Žadatel v kap. 8 
Podnikatelského plánu uvádí, že je projekt realizován v 
minimálně 5 let nevyužívaném objektu nebo je umístěn v 
brownfieldu. Žadatel uvede identifikaci objektu a popis. Objekt 
je uveden v dostupném seznamu brownfieldů:
http://www.brownfieldy.cz/seznambrownfieldu/, popř. žadatel 
v Podnikatelském plánu uvede jiný seznam brownfieldů, ve 
kterém je objekt uveden.
(2. preferované kritérium) 5

Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných 
objektech nebo je umístěn v brownfieldu.

Žádost o podporu,
Podnikatelský plán

4 Sociální podniky VZZ.9.2.3.

4 Sociální podniky VZZ.9.2.3.

Procentuální podíl cílových skupin na celkovém počtu 
zaměstnanců sociálního podniku (minimální požadavek 30 %; 
cílové skupiny jsou definovány v kapitole 3.3 Specifických 
pravidel) 0

Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 30 % - 50 % 
(včetně).

Žádost o podporu,
Podnikatelský plán

4 Sociální podniky VZZ.9.2.3.

Procentuální podíl cílových skupin na celkovém počtu 
zaměstnanců sociálního podniku (minimální požadavek 30 %; 
cílové skupiny jsou definovány v kapitole 3.3 Specifických 
pravidel) 5

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

Žádost o podporu,
Podnikatelský plán

4 Sociální podniky VZZ.9.2.3.

Procentuální podíl cílových skupin na celkovém počtu 
zaměstnanců sociálního podniku (minimální požadavek 30 %; 
cílové skupiny jsou definovány v kapitole 3.3 Specifických 
pravidel) 10

Podíl zaměstnanců z cílových skupin činí 76 % - 100 %.
Žádost o podporu,
Podnikatelský plán

Celkem 0,00

30

60

Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení 

Minimální počet bodů, který musí získat žádost o podporu, aby splnila podmínky věcného hodnocení:

Maximální počet bodů, kterých může žádost o podporu dosáhnout, aby splnila podmínky věcného hodnocení:

Procentuální podíl cílových skupin na celkovém počtu zaměstnanců sociálního podniku (minimální požadavek 30 %; cílové skupiny jsou definovány v kapitole 3.3 Specifických pravidel)


