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Kontrolní list k věcnému hodnocení Výzvy CLLD MAS Vladař (CLLD_15_01_146) 

 

Opatření IROP4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit 

v oblasti sociálního podnikání 
 

Platné pouze pro aktivitu: Sociální podnikání 
 

Platnost tohoto dokumentu je od: 22.12.2017 
 

Název a číslo výzvy MAS Vladař: 

 

Název a číslo výzvy ŘO: 

 

Registrační číslo projektu dle systému MS2014+: 

 

Žadatel: 

 

Název projektu žadatele: 

 
 

Datum hodnocení: 
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1) Kritérium věcného hodnocení Hodnocení / počet bodů Bodový zisk 

Finanční náročnost projektu vykazuje celkové 

způsobilé výdaje dle uvedených hodnot. 

20 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou nižší 

než 1,5 mil. Kč (0,- Kč – 1.500.000,- Kč 

včetně) 

 

15 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší 

než 1,5 mil. Kč (1.500.001,- Kč – 3.000.000,- 

Kč včetně) 
 

0 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší 

než 3,0 mil. Kč (3.000.001,- Kč a více) 

 

Referenční dokument sloužící k hodnocení kritéria: žádost o podporu, projektová dokumentace a stavební 

rozpočet projektu 

 
(Projektová dokumentace a stavební rozpočet projektu bude ze strany žadatele jako povinná příloha žádosti doložena pouze v  případě, pokud bude 

projekt zaměřen na stavební úpravy či práce, které podléhají stavebnímu povolení nebo stavebnímu ohlášení nebo územnímu rozhodnutí. V tomto 

případě žadatel předkládá ověřenou projektovou dokumentaci autorizovanou osobou / projektantem, a zároveň příslušné ověření jejího stupně ze 

stavebního úřadu dle výše uvedeného stavebního záměru, kdy dostačující doklad ze stavebního úřadu je potvrzená žádost o podání stavebního 

povolení nebo stavebního ohlášení nebo územního rozhodnutí) 

Zdůvodnění: 

2) Kritérium věcného hodnocení Hodnocení / počet bodů Bodový zisk 
Obce, na jejímž území bude projekt realizován, 

má počet obyvatel dle uvedeného hodnocení, a 

to dle platných údajů vždy k aktuálnímu datu 

podané žádosti, které vycházejí z údajů obce a 

ČSÚ. Žadatel uvede ve studii proveditelnosti 

údaje o počtu obyvatel na svém území, dle 

aktuálních statistických údajů uvedených na 

webových stránkách Českého statistického 

úřadu „Počet obyvatel v obcích – k 1.1.2017“ 

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-
v-obcich-k-112017 

20 bodů – počet obyvatel do 1000 osob ( 0 - 

1000) 

 

15 bodů – počet obyvatel do 5000 osob (1001 

– 5000) 

 

10 bodů – počet obyvatel nad 5000 osob (5001 

+) 

 

0 bodů – počet obyvatel není uveden dle 
aktuálních platných údajů obce a ČSÚ 

 

Referenční dokument sloužící k hodnocení kritéria: žádost o podporu, podnikatelský plán 

Zdůvodnění: 

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017
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3) Kritérium věcného hodnocení Hodnocení / počet bodů Bodový zisk 

Projekt řeší vytvoření nových pracovních míst 

(plných nebo i částečných pracovních úvazků 

včetně OSVČ založených max. 1 rok před 

podáním žádosti) v uvedeném počtu 

zaměstnanců z uvedených cílových skupin v 
platných specifických pravidlech pro žadatele 

a příjemce dané výzvy. 

20 bodů – Projekt řeší vytvoření 5 -ti a více 

pracovních míst (4,01+ úvazků) 

 

15 bodů – Projekt řeší vytvoření do 4 

pracovních míst (1,01 – 4 úvazky včetně) 

 

10 bodů – Projekt řeší vytvoření 1 pracovního 
místa (0,5 včetně – 1 úvazek včetně) 

 

0 bodů – Projekt řeší vytvoření 1 pracovního 

místa pod 0,5 úvazku 

 

Referenční dokument sloužící k hodnocení kritéria: žádost o podporu, podnikatelský plán 

Zdůvodnění: 

4) Kritérium věcného hodnocení Hodnocení / počet bodů Bodový zisk 

Místo realizace projektu v návaznosti na sídlo 

společnosti žadatele, což znamená, že žadatel 

má sídlo na vymezeném území MAS Vladař 

nebo přímo v místě plánované realizace 
projektu, popřípadě žadatel nemá sídlo 

společnosti na vymezeném území MAS 

Vladař. 

20 bodů – sídlo žadatele se nachází v území 

MAS Vladař a zároveň v místě realizace 

plánovaného projektu 

 

15 bodů – sídlo žadatele se nachází v území 

MAS Vladař 

 
10 bodů – sídlo žadatele se nenachází v území 

MAS Vladař 

 

0 bodů – místo realizace žadatele se nenachází 

v území MAS Vladař 

 

Referenční dokument sloužící k hodnocení kritéria: žádost o podporu, podnikatelský plán 

Zdůvodnění: 
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Závěrečný komentář k žádosti / projektu: 

Minimální dosažená hranice pro úspěšné věcné 

hodnocení projektu: 40 bodů  
 

Celkový dosažený počet bodů: 80 bodů 

BODOVÝ ZISK PROJEKTU: 
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Přítomní členové Výběrové komise MAS Vladař 

 

Jméno, příjmení 

(vyplňte hůlkovým písmem) 
Podpis 

Záznam hlasování o výsledném 

hodnocení žádosti / projektu včetně 

bodového zisku projektu: 

PRO / PROTI / ZDRŽEL SE 

HLASOVÁNÍ 

(vyplňte hůlkovým písmem) 

 
 

  

 
 
 

  

 
 

  

   

 
 
 

  

   

   

   

   

   

 
 
 

  

 
 

  

 
 
 

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

 


