5.Výzva MAS Podhůří Železných hor – IROP – Zřizování sociálních podniků
Příloha č. 2 kritéria věcné hodnocení
Kritéria pro věcné hodnocení
Preferenční kritérium

Funkce

Popis preferenčního kritéria

Charakteristika přiděleného počtu
bodů
Žadatel doložil platné povolení ke

Body

Dokumentace

stavebnímu řízení nebo ohlášení
stavebního záměru, nebo doložil

1.Technická připravenost
projektu
– Proveditelnost

Žadatel má ke dni podání žádosti o

Čestné prohlášení žadatele, že není

podporu platné pravomocné stavební

vyžadováno stavební povolení,

povolení nebo souhlas s provedením

ohlášení stavby ani jiné opatření

ohlášeného stavebního záměru nebo

stavebního úřadu

10

účinnou veřejnoprávní smlouvu
Hodnotící nahrazující stavební povolení nebo k

Žadatel nedoložil ke dni podání

žádosti přiloží Čestné prohlášení

žádosti platné povolení ke

žadatele, že není vyžadováno stavební

stavebnímu řízení nebo ohlášení

povolení, ohlášení stavby ani jiné

stavebního záměru, nebo nedoložil

opatření stavebního úřadu

Čestné prohlášení žadatele, že není
vyžadováno stavební povolení,
ohlášení stavby ani jiné opatření
stavebního úřadu

1

0

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

2. Zaměření sociálního
podniku
- Účelnost

3. Tvorba nových
pracovních míst
- Účelnost

4. Zkušenost s řízením
sociálního podniku nebo
s prací s cílovými
skupinami
- Efektivita

Zaměření sociálního podniku na
recyklaci odpadu a výrobu obalů

Hodnotící

Projekt vytvoří nové FTE pro některou
z cílových skupin uvedených ve
Specifických pravidlech výzvy č. 65
FTE – představuje ekvivalent 1
zaměstnance na plný pracovní úvazek

Z podnikatelského plánu vyplývá, že má
žadatel zkušenosti v oboru sociálního
podnikání, případně s prací s cílovými
Hodnotící
skupinami nebo doloží dle Specifických
pravidel výzvy č. 65, že je sám cílovou
skupinou

Podnik se zaměřuje na recyklaci
odpadů a výrobu obalů

5

Sociální podnik se nezaměřuje na
recyklaci odpadů a výrobu obalů

0

Projekt vytvoří 1 a více FTE pro
některou z cílových skupin

20

Projekt vytvoří 0,5 až 0,99 FTE pro
některou z cílových skupin

10

Projekt vytvoří pracovní místo menší
než 0,5 FTE.

0

Žadatel má zkušenosti s řízením
sociálního podniku nebo s cílovými
skupinami nebo je sám cílovou
skupinou

20

Žadatel nemá zkušenosti s řízením
sociálního podniku ani s cílovými
skupinami, ani není sám cílovou
skupinou

0

Celkem lze za věcné hodnocení získat maximálně 55 bodů. Hranice pro splnění věcného hodnocení je minimálně 30 bodů.

2

Podnikatelský plán –
Kapitola č. 2 Informace
o podniku,
charakteristika
žadatele

Podnikatelský plán
Kapitola č. 5 –
Podrobný popis
projektu
Žádost o podporu

Podnikatelský plán –
Kapitola č. 2 Informace
o podniku,
charakteristika
žadatele

