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Sociální podnikání pro SVL 

Výzva č. 11 – (06_15_005) - Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality  

Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení dosáhnout, je 25 ze 47. 

 

Název kritéria Hodnocení (bodovací škála) Vyhodnocení kritéria 

Projekt vytvoří nová pracovní místa 
nebo zachová stávající pracovní 
místa pro cílovou skupinu. 

15 bodů - Vytvoření více než 2 nových pracovních míst 
pro cílovou skupinu (více než 2,100 FTE) 

Počet nově vytvořených pracovních míst odpovídá indikátoru 1 04 03 – Zvýšení 
zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny, je 
vykazován v FTE. 

10 bodů - Vytvoření 2 nových pracovních míst pro 
cílovou skupinu (1,500 – 2,000 FTE) 

5 bodů - 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 (0,4 – 1,499 FTE) 

0 bodů - Projekt nevytváří žádné nové pracovní místo 
pro cílovou skupinu. 

V projektu jsou uvedena hlavní 
rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a způsoby jejich 
eliminace. 

5 bodů - Žadatel uvedl dostatečně podrobně a reálně 
hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a 
způsoby jejich eliminace. 

Žadatel v kap. 14 Podnikatelského plánu uvedl relevantní rizika projektu. 

3 body - Žadatel uvedl pouze některá rizika/uvedl rizika 
pouze v některé fázi projektu/ neuvedl nebo uvedl 
částečně způsob jejich eliminace. 

0 bodů - Žadatel neuvedl dostatečně podrobně a reálně 
všechna rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a 
způsoby jejich eliminace. 
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Projekt zohledňuje specifické 
potřeby cílových skupin.  

15 bodů - Projekt zohledňuje specifické potřeby cílových 
skupin.  

Žadatel v kap. 4 Podnikatelského plánu uvádí poskytovanou podporu zaměstnancům 
z cílových skupin, zohledňující jejich specifické požadavky (např. vylepšení prostoru 
určeného pro odpočinek či stravu, specifické komunikační prostředky, pracovní 
pomůcky, prostředky pro informovanost zaměstnanců z oblasti jejich znevýhodnění, 
apod.) 

Potřeby jsou zohledněny odpovídajícím způsobem k cílové skupině zaměstnanců. 

0 bodů - Projekt nezohledňuje specifické potřeby 
cílových skupin. 

Žadatel v kap. 4 Podnikatelského plánu uvádí poskytovanou podporu zaměstnancům 
z cílových skupin, zohledňující jejich specifické požadavky (např. vylepšení prostoru 
určeného pro odpočinek či stravu, specifické komunikační prostředky, pracovní 
pomůcky, prostředky pro informovanost zaměstnanců z oblasti jejich znevýhodnění, 
apod.) 

Potřeby nejsou zohledněny odpovídajícím způsobem k cílové skupině zaměstnanců. 

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

2 body - 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 uvedl identifikaci 
objektu a popis. Objekt je uveden v dostupném seznamu brownfieldů: 
http://www.brownfieldy.cz/seznam-brownfieldu/, popř. žadatel v Podnikatelském 
plánu uvedl jiný seznam brownfieldů, ve kterém je objekt uveden. 

0 bodů - Projekt není realizován v dlouhodobě 
nevyužívaných objektech ani není umístěn 
v brownfieldu. 

Žadatel neuvádí, že je projekt realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech ani 
není umístěn v brownfieldu. 

Harmonogram realizace projektu je 
reálný a proveditelný. 

10 bodů - Harmonogram realizace projektu je reálný a 
proveditelný. 

Žadatel v žádosti o podporu a  kap. 5 Podnikatelského plánu dostatečně popsal 
harmonogram činností, projekt je rozdělen na jednotlivé logické celky, které na sebe 
navazují. Činnosti jsou podle harmonogramu proveditelné.  

0 bodů - Harmonogram realizace projektu není reálný a 
proveditelný. 

Žadatel v žádosti o podporu a kap. 5 Podnikatelského plánu nedostatečně popsal 
harmonogram činností, projekt je rozdělen na jednotlivé logické celky, které na sebe 
nenavazují. Činnosti nelze podle nastaveného harmonogramu provést. 

 

http://www.brownfieldy.cz/seznam-brownfieldu/

