
Společná kritéria pro věcné hodnocení projektu

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení

Obec na jejímž území je projekt realizován má méně než 1 000 obyvatel 10 bodů

Obec na jejímž území je projekt realizován má 1000 až 2 000 obyvatel 5 bodů

Obec na jejímž území je projekt realizován má více než 2000 obyvatele 0 bodů

Projekt vytvoří 2,25 a více nových pracovních míst (FTE) ze znevýhodněných 

cílových skupin (2,250 FTE a více) 
10 bodů

Projekt vytvoří méně než 2,25 minimálně však 1 pracovní místo (FTE ) ze 

znevýhodněných cílových skupin (1,000 – 2,249 FTE včetně)
5 bodů

1.

Velikost obce/města podle počtu obyvatel,

ve kterém je projekt realizován

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu,  zdroj ČSÚ počet obyvatel k 

1.1.2020 - viz 

https://www.czso.cz/documents/10180/1217393

26/1300722003.pdf/f9160497-cec0-4750-a293-

77ef7bce1092?version=1.1

Věcné hodnocení žádosti o podporu v 10. výzvě MAS Ploština-IROP-Sociální podnikání-II

2.

Projekt vytvoří nové pracovní místo ze

znevýhodněných cílových skupin

 

(Aspekt účelnosti a potřebnosti)

Žádost o podporu,  Podnikatelský plán.

Počet nově vytvořených pracovních míst

odpovídá indikátoru 1 04 03 – Zvýšení

zaměstnanosti v podporovaných podnicích se

zaměřením na znevýhodněné skupiny, je

vykazován v FTE.



Projekt vytvoří méně jak 1 pracovní místo FTE ze znevýhodněných cílových

skupin. (méně jak 1,000 FTE)
0 bodů

Požadovaná výše dotace na 1 nové vytvořené pracovní místo (FTE) je nižší než 400 

tis. Kč.
10 bodů

Požadovaná výše dotace na 1 nové vytvořené pracovní místo (FTE) je 400 tis. - 700 

tis. Kč včetně.
8 bodů

Požadovaná výše dotace na 1 nové vytvořené pracovní místo (FTE) je vyšší než 700 

tis. Kč.
5 bodů

Projekt nevytváří žádné nové pracovní místo (FTE). 0 bodů

Minimmální počet bodů, aby projekt uspěl je 15 bodů. Maximální počet bodů je 30.

3.

Hospodárnost

(Aspekt hospodárnosti)

2.

Projekt vytvoří nové pracovní místo ze

znevýhodněných cílových skupin

 

(Aspekt účelnosti a potřebnosti)

Žádost o podporu,  Podnikatelský plán.

Počet nově vytvořených pracovních míst

odpovídá indikátoru 1 04 03 – Zvýšení

zaměstnanosti v podporovaných podnicích se

zaměřením na znevýhodněné skupiny, je

vykazován v FTE.

Žádost o podporu,  Podnikatelský plán.


