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Interní postupy MAS Vladař o.p.s. 

Směrnice č. 02 
 

Pro výzvy: 

č. 6. – 2018 - IROP 4 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit 

v oblasti sociálního podnikání 

„Kritéria přijatelnosti a formálních 

náležitostí“ 
 

a 

„Kritéria pro věcné hodnocení projektů“ 
 

 

Operační program IROP 
 
 

 

 
 

Verze 01 / 2018 
Směrnice č. 02 – Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí a Kritéria pro věcné hodnocení jsou platné a 

účinné dnem: 07. 05. 2018 
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KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRO VÝBĚR PROJEKTŮ 
 

 Hodnotí se podle schválených kritérií, která se vyhodnocují možností ANO nebo NE. Při hodnocení přijatelnosti a 
formálních náležitostí se žádost může vrátit maximálně dvakrát žadateli k doplnění nebo opravě. Možnost NE, 

znamená nesplnění kritéria a vyloučení žádosti o podporu z hodnotícího procesu. Kritéria níže uvedená jsou společná 

pro všechny aktivity příslušných výzev programového rámce IROP pro programové období 2014 - 2020. 

 

Kritéria PŘIJATELNOSTI - NENAPRAVITELNÁ 

Kritérium 

Hodnocení 

ANO / NE / NEHODNOCENO / 

NERELEVANTNÍ 
Referenční dokument sloužící 

k hodnocení kritéria 

Žadatel splňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu MAS Vladař. 

ANO – Žadatel splňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu MAS Vladař. 

 

NE – Žadatel nesplňuje definici 
oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu MAS Vladař. 

- žádost o podporu 

- text výzvy MAS Vladař 

- podnikatelský plán  

(žadatel uvede v kapitole č. 2.) 

- Specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce 

Kritéria PŘIJATELNOSTI - NAPRAVITELNÁ 

Kritérium 

Hodnocení 

ANO / NE / NEHODNOCENO / 

NERELEVANTNÍ 
Referenční dokument sloužící 

k hodnocení kritéria 

Projekt je svým zaměřením 

v souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS Vladař. 

ANO – Projekt je svým zaměřením 
v souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS Vladař 

 

NE – Projekt není svým zaměřením 

v souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS Vladař 

- žádost 
- text výzvy MAS Vladař 

- podnikatelský plán 

(žadatel uvede v kapitole č. 2. – 

cíle žadatele a v kapitole č. 5. – 

vazba na indikátory v rámci 

programového rámce IROP 4) 

Projekt je v souladu s podmínkami 

výzvy MAS Vladař. 

ANO – Projekt je v souladu s 

podmínkami výzvy MAS Vladař 

 

NE – Projekt není v souladu s 

podmínkami výzvy MAS Vladař 

- žádost 

- text výzvy MAS Vladař 

- podnikatelský plán 

(žadatel uvede v kapitole č. 5.) 

Projekt respektuje minimální a 

maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů, pokud je 

stanovena ve výzvě MAS Vladař. 

ANO – Projekt respektuje 

minimální a maximální hranici 

celkových způsobilých výdajů, 
pokud je stanovena ve výzvě MAS 

Vladař 

 

NE – Projekt nerespektuje 

minimální a maximální hranici 

celkových způsobilých výdajů, 

pokud je stanovena ve výzvě MAS 

Vladař 

- žádost o podporu 

- text výzvy MAS Vladař 

- podnikatelský plán  

(žadatel uvede v kapitole č. 8.) 

Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny ve výzvě MAS Vladař. 

ANO – Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny ve výzvě MAS Vladař 

 
NE – Projekt nerespektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny ve výzvě MAS Vladař 

- žádost o podporu 

- text výzvy MAS Vladař 

- podnikatelský plán  
(žadatel uvede v kapitole č. 8.) 

Potřebnost realizace projektu je 

odůvodněná. 

ANO – Potřebnost realizace 

projektu je odůvodněná. 

 

- žádost o podporu 

- podnikatelský plán  
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NE – Potřebnost realizace projektu 

není odůvodněná. (žadatel uvede v kapitole č. 5. – 

odstavec „Zdůvodnění 

potřebnosti a nutnosti 

realizace projektu) 

Žádost o podporu je v souladu se 

schválenou strategií SCLLD MAS 

Vladař. 

ANO – Žádost o podporu je v 

souladu se schválenou strategií 

SCLLD MAS Vladař. 

 

NE – Žádost o podporu není v 

souladu se schválenou strategií 

SCLLD MAS Vladař. 

- žádost o podporu 

- programový rámec SCLLD 

MAS Vladař „IROP 4 Vznik 

nových a rozvoj existujících 

podnikatelských aktivit v 

oblasti sociálního podnikání“ 

- podnikatelský plán  

(žadatel uvede v kapitole č. 2. a 

v kapitole č. 5.) 

Projekt nemá negativní vliv na 

žádnou z horizontálních priorit 

IROP (udržitelný rozvoj, rovné 

příležitosti a zákaz diskriminace, 

rovnost mužů a žen) 

ANO – Projekt nemá negativní 

vliv na žádnou z horizontálních 

priorit IROP 

 

NE – Projekt má negativní vliv na 

horizontální priority IROP 

- žádost o podporu 
- podnikatelský plán 

(žadatel uvede v kapitole č. 5 – 

jako samostatný odstavec na 

konci kapitoly s názvem: 

„Projekt nemá negativní vliv 

na žádnou z horizontálních 

priorit IROP“) 

Kritéria FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ - NAPRAVITELNÁ 

Kritérium 

Hodnocení 

ANO / NE / NEHODNOCENO / 

NERELEVANTNÍ 
Referenční dokument sloužící 

k hodnocení kritéria 

Žádost o podporu je podána 

v předepsané formě. 

ANO – Žádost o podporu je podána 

v předepsané formě a obsahově 

splňuje všechny náležitosti 

 

NE – Žádost o podporu není 

podána v předepsané formě nebo 

obsahově nesplňuje všechny 
náležitosti 

- žádost o podporu 

- Obecná pravidla pro žadatele a 

příjemce (kapitola 2.5 Forma a 

způsob podání žádosti o 

podporu) 

Žádost o podporu je podepsána 

oprávněným zástupcem žadatele. 

ANO – Žádost v elektronické 

podobě je podepsána statutárním 

zástupcem nebo pověřeným 

zástupcem 

 

NE – Žádost v elektronické podobě 

není podepsána statutárním 

zástupcem nebo pověřeným 

zástupcem 

- žádost o podporu 

Ze strany žadatele jsou doloženy 

povinné přílohy, které jsou uvedeny 

ve výzvě MAS Vladař. 

ANO – Ze strany žadatele jsou 

doloženy všechny povinné přílohy a 

obsahově splňují náležitosti, které 

jsou uvedeny ve výzvě MAS Vladař 
 

NE – Ze strany žadatele nejsou 

doloženy povinné přílohy nebo 

obsahově nesplňují náležitosti, 

které jsou uvedeny ve výzvě MAS 

Vladař. 

- žádost o podporu 

- povinné přílohy žádosti o 
podporu dle příslušné výzvy 

MAS Vladař 

- text výzvy MAS Vladař 

- specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce 
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KRITÉRIA PRO VĚCNÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ 

 

IROP4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání 
 

Tematické zaměření: SC 2.2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání 

 

Specifický cíl strategie: 2.2.1. Vznik a rozvoj aktivit v oblasti sociálního podnikání 

 

IROP 4 – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v 

oblasti sociálního podnikání 

Kritéria věcného hodnocení Hodnocení / počet bodů Referenční dokument sloužící 

k hodnocení kritéria 

Finanční náročnost projektu 

vykazuje celkové způsobilé výdaje 

dle uvedených hodnot. 

20 bodů – Celkové způsobilé 
výdaje jsou nižší než 1,5 mil. Kč 

(500.000,- Kč – 1.500.000,- Kč 

včetně) 

 

15 bodů – Celkové způsobilé 

výdaje jsou vyšší než 1,5 mil. Kč 

(1.500.001,- Kč – 3.500.000,- Kč 

včetně) 

- žádost o podporu 

- rozpočet projektu 

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 „Počet obyvatel 

v obcích k 1. 1. 2017“ 

- žádost o podporu 

- podnikatelský plán 
(požadovaný počet obyvatel 

žadatel uvede v kapitole č. 2. / 

do odstavce „Místo realizace 

projektu“ - jako samostatnou 

část / větu dle uvedeného 

požadavku v kritériu) 

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 

- žádost o podporu 

- podnikatelský plán (žadatel 

uvede v kapitole č. 2. / odstavec 

„Informace o zaměstnancích 

žadatele“ / žadatel tyto 

informace uvádí do uvedené 

tabulky) 

Místo realizace projektu 
v návaznosti na sídlo společnosti 

žadatele, což znamená: 

- sídlo žadatele se nachází 

v území MAS Vladař a zároveň 

ve stejné obci jako místo 

realizace plánovaného projektu 

20 bodů – sídlo žadatele se nachází 
v území MAS Vladař a zároveň ve 

stejné obci jako místo realizace 

plánovaného projektu 

 

15 bodů – sídlo žadatele se nachází 

v území MAS Vladař, ale 

- žádost o podporu 

- podnikatelský plán  

(žadatel uvede v kapitole č. 2. 

– odstavec „Místo realizace 

projektu“) 

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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- sídlo žadatele se nachází 

v území MAS Vladař, ale 

nenachází se ve stejné obci jako 

místo realizace plánovaného 

projektu 

- sídlo žadatele se nenachází 

v území MAS Vladař, ale místo 

realizace plánovaného projektu 

je na vymezeném území MAS 
Vladař 

nenachází se ve stejné obci jako 

místo realizace plánovaného 

projektu 

 

10 bodů – sídlo žadatele se 

nenachází v území MAS Vladař, 

ale místo realizace plánovaného 

projektu je na vymezeném území 

MAS Vladař 

 

Celkový dosažený počet bodů je 80. 

 

Minimální dosažená hranice pro úspěšné věcné hodnocení projektu je 40 bodů. 

 

 


