SC 2.2 VZNIK NOVÝCH A ROZVOJ EXISTUJÍCÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT
V OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Název kritéria

Aspekt hodnocení podle
Metodického pokynu pro řízení
výzev, hodnocení a výběr projektů

Podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, minimálně 30
% zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního
podniku musí pocházet z cílových skupin.

Potřebnost
Účelnost

Vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení
pracovníků do rozhodování o směrování sociálního podniku.

Potřebnost
Účelnost

Zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku, tzn.,
více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje
sociálního podniku.

Efektivnost

Sociální podnik má minimálně 30 % příjmů zajištěno z vlastní
produkce, tj. z prodeje zboží nebo služeb.

Efektivnost

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

Referenční dokument

ANO - Podnik přispívá k podpoře sociálního
začleňování, minimálně 30 % zaměstnanců z
celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku  žádost o podporu
pochází z cílových skupin. Kritérium splňuje
 podnikatelský plán
OSVČ, pokud spadá do cílových skupin.
 specifická pravidla výzvy
pro žadatele a příjemce
NE - Podnik nepřispívá k podpoře sociálního
začleňování, ani 30 % zaměstnanců z celkového
počtu zaměstnanců sociálního podniku
nepochází z cílových skupin.
ANO - Vztahy v sociálním podniku směřují
 žádost o podporu
k maximálnímu zapojení pracovníků do
rozhodování o směrování sociálního podniku.
 podnikatelský plán
 specifická pravidla výzvy
NE - Vztahy v sociálním podniku nesměřují
pro žadatele a příjemce
k maximálnímu zapojení pracovníků do
rozhodování o směrování sociálního podniku.
ANO - Zisk je používán přednostně pro rozvoj
sociálního podniku, tzn., více než 50 %
 žádost o podporu
případného zisku je reinvestováno do rozvoje
 podnikatelský plán
sociálního podniku.
 specifická pravidla výzvy
pro žadatele a příjemce
NE - Zisk není používán přednostně pro rozvoj
sociálního podniku, tzn., více než 50 %
případného zisku není reinvestováno do rozvoje
sociálního podniku.
ANO - Sociální podnik má minimálně 30 % příjmů
zajištěno z vlastní produkce, tj. z prodeje zboží
nebo služeb.
 žádost o podporu
 podnikatelský plán
NE - Sociální podnik nemá minimálně 30 %
příjmů zajištěno z vlastní produkce, tj. z prodeje
zboží nebo služeb.
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Podnik uspokojuje přednostně místní potřeby a využívá
přednostně místních zdrojů, zároveň zohledňuje
environmentální aspekty.

ANO - Podnik uspokojuje přednostně místní
potřeby a využívá přednostně místních zdrojů,
zároveň zohledňuje environmentální aspekty.
Horizontální témata

Projekt na rozšíření kapacity podniku musí splnit alespoň jednu
z následujících aktivit:






rozšíření nabízených produktů a služeb,
rozšíření prostorové kapacity podniku,
zavedení nových technologií výroby,
zefektivnění procesů v podniku,
zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu.

ANO - Projekt na rozšíření kapacity podniku
splňuje alespoň jednu z uvedených aktivit.
Efektivnost
NE - Projekt na rozšíření kapacity podniku
nesplňuje ani jednu z uvedených aktivit.

Projekt není zaměřen na podporu zemědělské prvovýroby a
komerčních turistických zařízení, jako jsou volnočasová
zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.

Účelnost

Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní
výdaje žadatele.

Účelnost

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní
kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.

Výdaje na pořízení staveb, technologií a zařízení odpovídají
tržním cenám.

NE - Podnik neuspokojuje přednostně místní
potřeby ani nevyužívá přednostně místních
zdrojů, zároveň nezohledňuje environmentální
aspekty.

Proveditelnost
Účelnost

Hospodárnost

 žádost o podporu
 podnikatelský plán
 specifická pravidla výzvy
pro žadatele a příjemce

 žádost o podporu
 podnikatelský plán
 specifická pravidla výzvy
pro žadatele a příjemce

ANO - Projekt není zaměřen na podporu
zemědělské prvovýroby a komerčních turistických
zařízení, jako jsou volnočasová zařízení,
lázeňské provozy, ubytovací a stravovací
zařízení.


NE - Projekt je zaměřen na podporu zemědělské 
prvovýroby nebo komerčních turistických
zařízení, jako jsou volnočasová zařízení,
lázeňské provozy, ubytovací a stravovací
zařízení.
ANO – Projekt rozšiřuje stávající podnikatelské
aktivity žadatele a nefinancuje provozní výdaje

žadatele.

NE - Projekt nerozšiřuje stávající podnikatelské
aktivity žadatele nebo financuje provozní výdaje
žadatele.
ANO - Žadatel má zajištěnou administrativní,
finanční a provozní kapacitu k realizaci a
udržitelnosti projektu.
NE - Žadatel nemá dostatečně zajištěnou
administrativní, finanční a provozní kapacitu
k realizaci a udržitelnosti projektu.
ANO - Výdaje v rozpočtu projektu na pořízení
staveb, technologií a zařízení odpovídají tržním
cenám.
NE - Výdaje v rozpočtu projektu na pořízení

žádost o podporu
podnikatelský plán
poziční dokument

žádost o podporu
podnikatelský plán

 žádost o podporu
 podnikatelský plán

 žádost o podporu
 podnikatelský plán
 specifická pravidla výzvy
pro žadatele a příjemce
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staveb, technologií a zařízení neodpovídají
tržním cenám.

Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů odpovídají cílům
projektu.

Projekt s vazbou na schválenou strategii Koordinovaného
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám je v souladu s cíli této
strategie.

Účelnost

ANO - Žadatel má adekvátně nastavené
indikátory k naplnění cíle projektu.
NE - Žadatel nemá adekvátně nastavené
indikátory k naplnění cíle projektu.
ANO – Projekt s vazbou na schválenou strategii
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným
lokalitám je v souladu s cíli této strategie.

Účelnost

NE - Projekt s vazbou na schválenou strategii,
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným
lokalitám není v souladu s cíli této strategie.

 žádost o podporu
 podnikatelský plán






podnikatelský plán
schválená strategie
Koordinovaného přístupu
k sociáálně vyloučeným
lokalitám (KPSVL)
text výzvy

NERELEVANTNÍ - Projekt nemá vazbu na
schválenou strategii KPSVL.
V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně
hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě.

Efektivnost
Hospodárnost

ANO - Projekt dosáhl min. hodnoty ukazatelů.
NE - Projekt nedosáhl min. hodnoty ukazatelů.





podnikatelský plán
MS2014+
specifická pravidla výzvy
pro žadatele a příjemce

NERELEVANTNÍ – Nemusí se provádět.
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Kritéria věcného hodnocení SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Název kritéria

Aspekt hodnocení
podle Metodického
pokynu pro řízení
výzev, hodnocení a
výběr projektů

Hodnocení (bodovací škála)

Referenční dokument

15 bodů - Vytvoření více než 2 nových pracovních míst pro cílovou
skupinu.
Projekt vytvoří nová pracovní
místa nebo zachová stávající
pracovní místa pro cílovou
skupinu.

10 bodů - Vytvoření 2 nových pracovních míst pro cílovou skupinu.
Účelnost
Efektivnost

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.




žádost o podporu
podnikatelský plán




žádost o podporu
podnikatelský plán




žádost o podporu
podnikatelský plán



podnikatelský plán

0 bodů - Projekt nevytváří žádné nové pracovní místo pro cílovou
skupinu.
5 bodů - Žadatel uvedl dostatečně podrobně a reálně hlavní rizika
v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.
V projektu jsou uvedena hlavní
rizika v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti a způsoby jejich
eliminace.

Proveditelnost

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.

15 bodů - Projekt zohledňuje specifické potřeby cílových skupin.
Projekt zohledňuje specifické
potřeby cílových skupin.

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

Účelnost

0 bodů - Projekt nezohledňuje specifické potřeby cílových skupin.

Efektivnost
2 body - Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných
objektech nebo je umístěn v brownfieldu.
0 bodů - Projekt není realizován v dlouhodobě nevyužívaných
objektech ani není umístěn v brownfieldu.

4

Harmonogram realizace
projektu je reálný a
proveditelný.

Proveditelnost

10 bodů - Harmonogram realizace projektu je reálný a
proveditelný.
0 bodů - Harmonogram realizace projektu není reálný a
proveditelný.




podnikatelský plán
žádost o podporu
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