
Místní Akční Skupina  ŽELEZNOHORSKÝ  REGION, z. s.                              
 Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076 

Kontakt: 720953766,  e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz, www.zeleznohorsky-region.cz 

 

 

 
Věcné hodnocení 

 

 

Opatření CLLD 4: Rozvoj sociálního podnikání 

Kritérium Hodnocení 
Max. 
počet 
bodů 

Zdroj informací 

Projekt je realizován v obci o 
určitém počtu obyvatel. 

10 – Projekt je realizován v obci s více než 5 000 obyvateli. 
5 – Projekt je realizován v obci od 1 000 do 5 000 obyvatel. 
0 – Projekt je realizován v obci s méně než 1 000 obyvateli. 

10 
Žádost o podporu 

Počet obyvatel v obcích 
ČR k 1. 1. 2017 dle ČSÚ 

Celkové způsobilé výdaje, ze 
kterých je stanovena dotace. 
(se zaokrouhlením na celé koruny 
nahoru) 

15 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 1 000 000,- Kč 
včetně. 
10 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 1 000 001,- Kč – 
1 500 000,- Kč. 
0 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 1 500 001,- Kč a více. 

15 Žádost o podporu 

Realizací projektu vznikne nový 
sociální podnik. 

10 – Realizací projektu vznikne nový sociální podnik. 
0 – Projekt neřeší vznik nového sociálního podniku. 

10 
Žádost o podporu 
Podnikatelský plán 

Tvorba nových pracovních míst. 

25 – Projekt vytvoří 4 a více nových pracovních míst pro některou z cílových skupin uvedených 
ve výzvě MAS. 
15 – Projekt vytvoří 3 nová pracovní místa pro některou z cílových skupin uvedených ve výzvě 
MAS. 
10 – Projekt vytvoří 2 nová pracovní místa pro některou z cílových skupin uvedených ve výzvě 
MAS. 
5 – Projekt vytvoří 1 nové pracovní místo pro některou z cílových skupin uvedených ve výzvě 
MAS. 
0 – Projekt nevytvoří žádné nové pracovní místo pro některou z cílových skupin uvedených ve 
výzvě MAS. 

25 
Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

 
Maximální počet bodů: 60 
Minimální počet bodů: 30 


