
Opatření CLLD:

Kritérium věcného hodnocení Hodnocení Max. počet bodů Referenční dokument Způsob hodnocení

20 bodů – do projektu jsou zapojeni kromě 

žadatele min. 2 partneři

10 bodů – do projektu je zapojen kromě žadatele 

pouze 1 partner

0 bodů – do projektu kromě žadatele není 

zapojen žádný partner

5 bodů – Realizací projektu vznikne nový sociální 

podnik

0 bodů - projekt neřeší vznik nového sociálního 

podniku

10 bodů – realizací projektu dojde k rozšíření 

kapacit stávajícího sociálního podniku

0 bodů- projekt neřeší rozšíření stávajícího 

sociálního podniku

10 bodů – projekt podpoří vytvoření min. 1 

pracovních míst pro cílové skupiny

Podnikatelský plán  (kap. 

Management projektu a 

řízení lidských zdrojů)

5 bodů – projekt podpoří vytvoření min. 0,5 

pracovního místa pro cílové skupiny
Žádost o podporu

0 bodů - projekt nevytvoří žádné pracovní místo 

pro cílové skupiny

Max. počet bodů:      

45 bodů

Min. počet bodů, kterého musí projekt dosáhnout:  

23 bodů

*Počtem pracovních míst se rozumí  počet nově vytvořených pracovních míst, přepočtený na plné úvazky

Kritéria věcného MAS 21

10. výzva MAS 21 – IROP – Sociální podnikání – II.

Opatření CLLD 1.6 Sociální podnikání

Aktivita: Sociální podnikání

Realizací projektu dojde k rozšíření 

kapacit stávajícího sociálního 

podniku

10

Podnikatelský plán (kap. 

Podrobný popis projektu)

Žádost o podporu

Hodnocení se provádí na základě 

údajů, které žadatel uvedl v Žádosti 

o podporu a v podnikatelském 

plánu.

Projekt podpoří vytvoření 

pracovních míst pro cílové 

skupiny*

10

Hodnocení se provádí na základě 

údajů, které žadatel uvedl v Žádosti 

o podporu a v podnikatelském 

plánu.

1. 6. Sociální podnikání

Do plánování či realizace projektu 

jsou zapojeni kromě žadatele další 

subjekty či jednotlivci (partneři)

20
partnerská smlouva, příloha 

žádosti o podporu

Hodnocení se provádí na základě 

doložené partnerské smlouvy. 

Realizací projektu vznikne nový 

sociální podnik
5

Podnikatelský plán (kap. 

Podrobný popis projektu)

Žádost o podporu

Hodnocení se provádí na základě 

údajů, které žadatel uvedl v Žádosti 

o podporu a v podnikatelském 

plánu.


