
SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD Kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Opatření 1.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit 

v oblasti sociálního podnikání 

Výzva IROP: VÝZVA Č. 65 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.:

Registrační číslo projektu:

Název projektu:

Žadatel:

Hodnotitel:

Datum zpracování:

MS2014+ Hodnotící kritérium

A/N/NR/ 

Nehodnoceno Odůvodnění Hodnocení kořenového kritéria

1.1 Statutární zástupce je trestně bezúhonný

Je žádost o podporu podána přes MS2014+, včetně souhlasu s čestným prohlášením, ze 

kterého vyplývá bezúhonnost statutarního zástupce žadatele?

Je žadatel podle výpisu z rejstříku trestů bezúhonný? Dokládají OSVČ a všichni statutární 

zástupci obchodních korporací, nestátních neziskových organizací, církví a církevních 

organizací.

1.2 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu CLLD

Je žadatelem: osoba samostatně výdělečně činná, obchodní korporace, nezisková 

organizace, církve nebo církevní organizace?

Je projekt realizován na území MAS Frýdlantsko-Beskydy?

2.1 Žádost o podporu je podána v předepsané formě

Je žádost podána přes MS2014+?

Jsou nastaveny etapy v minimální délce 3 měsíce?

V případě rozdělení projektu na několik etap, navazují jednotlivé etapy časově na sebe?                                                                                                

U jednoetapového projektu je odpověď NR.

Odpovídá harmonogram víceetapovému projektu (datum zahájení a ukončení projektu a 

zahájení a ukončení etapy)?                                                                                                                                                         

U jednoetapového projektu je odpověď NR.

Odpovídá harmonogram jednoetapovému projektu (datum zahájení a ukončení projektu a 

zahájení a ukončení etapy)?                                                                                                                                                                                  

U víceetapového projektu je odpověď NR.

Uvedl žadatel (právnická osoba)  v MS2014+ informace o své vlastnické a ovládací struktuře 

v rozsahu §14 odst. 3 písm. e) zákona č.218/2000 Sb., Zákona o rozpočtových pravidlech a o 

změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):

1) osoby s podílem v právnické osobě žadatele; žadatel mající právní formu obchodní 

společnosti uvede seznam osob mající ke dni podání žádosti podíl vyšší než 10 %

2) osoby, v nichž má žadatel/příjemce podíl

Pokud není žadatelem obchodní korporace nebo obecně prospěšná společnost, je odpověď 

NR (netýká veřejnoprávních právnických osob).

Nebyla realizace projektu ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+?

2.2 Žádost je podepsána oprávněným zástupcem žadatele

Žádost podepsal:                                                                                                                                             

Statutární zástupce žadatele.                                                                                                                                                  

Pokud je žádost podepsaná na základě plné moci, je odpověď NR.

ANO – žadatel – statutární zástupce nebo osoba pověřená 

doložili čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů 

EU), podnikatelské subjekty a NNO předkládají výpis z trestního 

rejstříku bez trestných činů dotačního podvodu nebo 

poškozování zájmu EU                                                                                                                                                                                                     

NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení nebo výpis z trestního 

rejstříku nebo výpis obsahuje trestný čin dotačního podvodu 

nebo poškozování zájmu EU

ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce

NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a 

obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami)

NE – žádost o podporu není podaná v předepsané formě

ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním 

zástupcem nebo pověřeným zástupcem

NE – žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním 

zástupcem nebo pověřeným zástupcem
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Pověřený zástupce na základě plné moci.                                                                                                                                                                 

Pokud je žádost podepsána statutárním zástupcem, je odpoveď NR.

2.3
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v 

dokumentaci k výzvě?

1. Plná moc na podpis žádosti                                                                                                                                                                                                                                          

Je doložená plná moc v případě přenesení pravomocí na jinou osobu při podpisu žádosti?                                                                                                                                                                  

Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

2. Zadávací a výběrová řízení                                                                                                                             

Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky, kterou uplatňuje v projektu?                                                                                    

Pokud nebylo v době podání žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno, je odpověď NR.

Odpovídá předmět zakázek v žádosti podporovaným aktivitám?

Odpovídá stav všech zakázek v žádosti se studií proveditelnosti?

3. Doklady o právní subjektivě                                                                                                                                                               

OSVČ                                                                                                                                                                                                        

Je doložen výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku ne starší než 3 měsíce před 

podáním žádosti či jiný doklad, pokud podniká podle jiného zákona než živnostenského?                                                                                                                                                                                            

Pokud žadatelem není OSVČ, odpověď je NR.

Společnost s ručením omezeným                                                                                                                           

Je doložen výpis z Obchodního či jiného rejstříku ne starší než 3 měsíce před podáním 

žádosti?

Je doložena zakládací listina nebo společenská smlouva?

Akciová společnost                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Je doložen výpis z Obchodního či jiného rejstříku ne starší než 3 měsíce před podáním 

žádosti?

Je doložena zakladatelská listina nebo zakladatelská smlouva?

Komanditní společnost                                                                                                                                                                                      

Je doložen výpis z Obchodního či jiného rejstříku ne starší než 3 měsíce před podáním 

žádosti?                                                                                                                    

Je doložena společenská smlouva?

Veřejná obchodní společnost                                                                                                                                                                            

Je doložen výpis z Obchodního či jiného rejstříku ne starší než 3 měsíce před podáním 

žádosti?

Je doložena společenská smlouva?

Družstvo                                                                                                                                                                                                         

Je doložen výpis z Obchodního či jiného rejstříku ne starší než 3 měsíce před podáním 

žádosti?

Jsou doloženy stanovy?

Evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení                                                                                                                                                                                                                                

Je doložen výpis z Obchodního či jiného rejstříku ne starší než 3 měsíce před podáním 

žádosti?                                            

Je doložena zakládací smlouva?

Jsou doloženy stanovy?

Nestátní nezisková organizace                                                                                                                                                              

Je doložen výpis z Obchodního či jiného rejstříku ne starší než 3 měsíce před podáním 

žádosti?                 

Je doložena zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o 

založení podle druhu organizace?

ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním 

zástupcem nebo pověřeným zástupcem

NE – žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním 

zástupcem nebo pověřeným zástupcem

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a 

obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami)

NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě a 

obsahově nesplňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s 

přílohami)
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Jsou doloženy stanovy, ve kterých je uvedeno ustanovení o vypořádání majektu při zániku 

organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona?

Církve                                                                                                                                                                                             

Je doložen výpis z Rejstříku církví a náboženských společností ne starší než 3 měsíce před 

podáním žádosti?
Církevní organizace                                                                                                                                                           

Je doložen výpis z Obchodního či jiného rejstříku ne starší než 3 měsíce před podáním 

žádosti?

Je doložena zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o 

založení?

Došlo ke změně satutárního orgánu, která nebyla dosud vyznačena v příslušením rejstříku? 

Byly předloženy dokumenty o provedené změně ne starší 3 měsíce před podáním žádosti?

4. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu                                                                                                                                                                       

Je doložen výpis z katastru nemovitostí ne starší než tři měsíce před datem podání žádosti?                                                                                                                                                                                                                          

Pokud žadatel doložil nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o smlouvě budoucí či 

jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k úžívání nemovitosti, odpověď je NR.

Je ve výpise z katastru nemovitosti uveden žadatel jako vlastník nebo subjekt s právem 

hospodaření?                                                                                                                                                                                    

Pokud žadatel doložil nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o smlouvě budoucí či 

jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k úžívání nemovitosti, odpověď je NR.

Je doložena listina, která osvědčuje jiné právo žadatele k uvedenému majektu (např. 

nájemní smlouva, smlouva o výpujčce, smlouva o smlouvě budoucí, či jiný právní úkon, nebo 

jiný právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti)?                                                                                                                                                                           

Pokud je žadatel vlastníkem nemovitosti, nebo disponuje právem hospodaření, odpověď je 

NR.

Je v nájemní smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce zakotvena možnost provádět technické 

zhodnocení pronajetého majektu?                                                                                                                            

Pokud je žadatel zapsán v katastru nemovitosti jako vlastník, nebo subjekt s právem 

hospodaření, odpověď je NR. Pokud žadatel neplánuje provádět technické zhodnocení 

majektu, odpověď je NR. 

Je nájemní vztah uzavřen minimálně na dobu udržitelnosti?                                                                                              

Pokud je žadatel zapsán v katastru nemovitosti jako vlastník, nebo subjekt s právem 

hospodaření, odpověď je NR.

Pokud žadatel doložil nájemní smlouvu, nebo smlouvu o výpůjčce, spadá 

majitel/pronajímatel majetku mezi oprávněné žadatele?                                                                                                     

Pokud je žadatel zapsán v katastru nemovitosti jako vlastník, nebo subjekt s právem 

hospodaření, odpověď je NR.

5. Pondikatelský plán                                                                                                                                                                                                                                         

Je doložen podnikatelský plán?

Obsahuje podnikatelský plán  všechny informace podle osnovy uvedené v příloze č. 4 

Specifických pravidel?

6. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující 

územní řízení                                                                                                                                                                                         

Pokud se projekt netýká stavby odpověď je NR. V případě doloženého společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení, odpověd je NR.

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a 

obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami)

NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě a 

obsahově nesplňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s 

přílohami)
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Je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci?                                                                                                                                                      

Pokud se projekt netýká stavby, je odpověď NR. Pokud je doložen územní souhlas či účinná 

veřejnoprávní smlouva, odpověď je NR

Je doložen územní souhlas či účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení?                                                                                                                 

Pokud je doloženo územní rozhodnutí, je odpověď NR.

Popsal žadatel ve Studii proveditelnosti jaký stupeň územního řízení je pro jeho projekt 

relevantní tj. zda podléhá či nepodléhá územnímu řízení?

7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s 

provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující 

stavební povolení.                                                                                                                                                                                                                                          

Je doložena žádost o vydání  společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

potvrzena stavením úřadem, že byla přijata?  Je relevantní, pokud žadatel postupuje v 

souladu se Stavebním zákonem ve spojeném územním a stavebním řízení.                                                                                                                                           

Pokud se projekt netýká stavby nebo pokud žadatel nepostupuje podle spojeného územního 

a stavebního řízení, je odpověď NR. 

Je doloženo Rozhodnutí o sloučeném územním a stavebním řízení s nabytím právní moci?                                                                                                                                                                                  

Pokud se projekt netýká stavby nebo pokud žadatel nepostupuje podle spojeného územního 

a stavebního řízení, je odpověď NR . Pokud byla doložená žádost o vydání společného 

územního rozhodnutí a stavebního povolení, je opověď NR.                                                                                                           

Je doloženo stavební povolení s nabytím právní moci?                                                                  

Pokud byla doložena žádost o stavební povolení, stavební povolení bez nabytí právní moci, 

ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva 

nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavební 

povolení, rozhodnutí o sloučeném územním a stavebním řízení s nabytím právní moci, návrh 

veřejnoprávní smlouvy nebo stavba či stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či 

ohlášení, odpověď je NR.

Je doložena žádost o stavební povolení nebo stavební povolení bez nabytí právní moci 

potvrzena stavebním úřadem?                                                                                                                                                                                                               

Pokud bylo doloženo pravomocné stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost 

o vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení, rozhodnutí o sloučeném 

územním a stavebním řízení s nabytím právní moci, návrh veřejnoprávní smlouvy, nebo 

stavba či stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.

Je doloženo ohlášení potvrzené stavebním úřadem?                                                                                                                                                            

Pokud bylo doloženo stavební povolení, žádost o stavební povolení, souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost 

o vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení, rozhodnutí o sloučeném 

územním a stavebním řízení s nabytím právní moci, návrh veřejnoprávní smlouvy, nebo 

stavba či stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.

Jsou k žádosti o stavební povolení/ohlášení doloženy všechny přílohy (nejsou-li doloženy v 

jiné příloze žádosti o podporu).                                                                                                                                                                                                

Pokud nebyla doložena žádost o stavební povolení či ohlášení, je odpověď NR.

Je doložen souhlas s provedením ohlašeného stavebního záměru?                                                                                                                                     

Pokud bylo doloženo stavební povolení, žádost o stavební povolení, ohlášení, veřejnoprávní 

smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a 

stavební povolení, rozhodnutí o sloučeném územním a stavebním řízení s nabytím právní 

moci,návrh veřejnoprávní smlouvy, nebo stavba či stavební úpravy nevyžadují stavební 

povolení či ohlášení, odpověď je NR.

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a 

obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami)

NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě a 

obsahově nesplňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s 

přílohami)
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Je doložena veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení?                                                                                                                                                                                

Pokud bylo doloženo stavební povolení, žádost o stavební povolení, ohlášení, souhlas s 

provedením ohlášeného stavebního záměru, žádost o vydání společného územního 

rozhodnutí a stavební povolení, rozhodnutí o sloučeném územním a stavebním řízení s 

nabytím právní moci, návrh veřejnoprávní smlouvy, nebo stavba či stavební úpravy 

nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.

Je doložen návrh veřejnoprávní smlouvy?                                                                                                                                                                       

Pokud bylo doloženo stavební povolení, žádost o stavební povolení, ohlášení, souhlas s 

provedením ohlášeného stavebního záměru, žádost o vydání společného územního 

rozhodnutí a stavební povolení, rozhodnutí o sloučeném územním a stavebním řízení s 

nabytím právní moci, veřejnoprávní smlouva, nebo stavba či stavební úpravy nevyžadují 

stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.

Popsal žadatel ve Studii proveditelnosti, jaký stupeň stavebního řízení je pro jeho projekt 

relevantní tj. zda podléhá či nepodléhá stavebnímu řízení?

8. Projektová dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení 

stavby                                                                                                                                                                          

Je doložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení?                                                                                           

Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, odpověď je NR.

Je doložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby?                                                                                                                                                                                     

Pokud stavba nevyžaduje ohlášení, je odpověď NR. 

Je doložená projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem?                                                                                                                                     

Pokud není vyžadováno ohlášení či stavební povolení, odpověď je NR. 

Je projektová dokumentace označena razítkem stavebního úřadu? (jako ověření stačí razítko 

s podpisem a označením stavebního úřadu, alespoň na titulní straně projektové 

dokumentace).                                                                                                                                                                                                                      

Pokud stavební řízení nebylo ještě ukončeno, je odpověď NR.

Je doložena dokumentace pro provádění stavby?                                                                                

Pokud nebyla zpracována, je odpověď NR.

9. Položkový rozpočet stavby                                                                                                                                                               

Je doložen rozpočet členěný na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funčkní celky, 

případně jiné obdobné části a to tak, aby bylo možno jednoznačně vymezit hlavní a vedlejší 

aktivity projektu podle specifických pravidel str. 19? 

Je doložen položkový stavební rozpočet, který odpovídá svým detailem a strukturou 

zpracováním příslušnému stupni projektové dokumentace?                                                                                                                                                                                                                                                                  

Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravi, které podléhají povinností 

stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR. 

Doložil žadatele stanovení výdajů za stavbu/stavební práce v členění podle způsobilosti 

jejich financování, tedy členěné na způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu v souladu s 

požadavky Specifických pravidel?

Je doložen položkový rozpočet stavby ve stupni připravenosti projektu k realizaci stavby/k 

zahájení zadávacího nebo výběrového řízení?                                                                                                                                                                                                    

Pokud nebylo zahájeno zadávací nebo výběrové řízení, odpověď je NR.

Je doložen vysoutěžený položkový rozpočet?                                                                                                            

Pokud nebylo ukončeno zadávací řízení, odpověď je NR.

10. Výpis z rejstříku trestů                                                                                                                                                                                        

Je doložen výpis z rejstříku trestů? Dokládají OSVČ a všichni statutární zástupci obchodních 

korporací, nestátních neziskových orgaizací, cirkví a církevních organizací.

Je doložen výpis z rejstříku ne starší než 3 měsíce od podání žádosti?

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a 

obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami)

NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě a 

obsahově nesplňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s 

přílohami)
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11. Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny                                                                                                                            

OSVČ bez zaměstnanců, která neplánuje přijmout zaměstnance z cílových skupin doloží  

jeden z dokumentů:                                                                                                                                

•potvrzení o předchozím vedení v evidenci Úřadu práce ČR,

• doklad o výkonu trestu odnětí svobody, ve kterém je uvedeno, kdy OSVČ zařízení výkonu 

trestu opustila,

•potvrzení zařízení, které osoba opouští, nebo potvrzení domu na půli cesty nebo jiné 

relevantní organizace, poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je uvedeno, kdy OSVČ zařízení opustila,

•posudek nebo potvrzení orgánu sociálního zabezpečení pro osoby invalidní v I. až III. 

stupni,

• potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení pro osoby zdravotně 

znevýhodněné.                                                                                                                                                                                                                   

Pokud OSVČ plánuje přijmout zaměstnance, nebo žadatel není OSVČ, je odpověď NR.

12.  Čestné prohlášení o skutečném majiteli?                                                                                                                                                                     

Je doloženo čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném majiteli ve smyslu § 4. odst. 

4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z tresné činnosti a 

financování terorismu?  Příloha č. 30 Obecných pravidel.                                                                                                                                          

Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba, odpověď je NR.

2.4
Projekt je svým zaměrením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami SCLLD MAS 

Frýdlantsko-Beskydy a vychází se strategie a kapitoly 11. 1. 1 strategie

Vychází projekt ze strategie SCLLD MAS Frýdlantsko-Beskydy z kapitoly 5. 8. a 11. 1. 1

Jsou v Podnikatelském plánu a žádosti o dotaci popsány podporované aktivity?                                                                                                                                                                 

1. vznik nového sociálního podniku,                                                                                                                                             

2. Rozšíření podniku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Je v projektu popsáno zohlednění specifických potřeb cílových skupin?

2.5 Projekt je v souladu s podmínkami, s cíli a podporovanými aktivitami výzvy

Je zahájení a ukončení projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 31.12.2019

Jsou procenta míry spolufinancování  v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?

Jsou uvedeny cílové skupiny v souladu s kapitolou 3. 3 Specifických pravidel?

Bylo oprávnění k provozování nového předmětu podnikání/živnosti vydáno před podáním 

žádosti o podporu a souvisí přímo s podnikatelskou činností, která je předmětem podpory?

Bude zahájena nová ekonomická činnost, která je předmětem podpory, nejdříve s datem 

zahájení realizace projektu, uvedeném v právním aktu?

Popsal žadatel, jak principy sociálního podnikání naplňuje minimálně v období 6 měsíců před 

podáním žádosti o podporu?

Směřují vztahy v sociálním podniku k maximálnímu zapojení pracovníku do rozhodování o 

směřování sociálního podniku?

Je zisk přednostně používán pro rozvoj sociálního podniku, tzn., více než 50 % případného 

zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku?

Má podnik zajištěno, že výnosy ze sociálního podniku budou tvořit minimálně z 30 % z tržeb 

z prodeje vlastních výrobků nebo z poskytování vlastních služeb?
ANO – projekt je v souladu s podmínkami, s cíli a s 

podporovanými aktivitami výzvy 

NE – projekt není v souladu s podmínkami, s cíli a s 

podporovanými aktivitami výzvy

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a 

obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami)

NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě a 

obsahově nesplňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s 

přílohami)
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Bude podnik uspokojovat přednostně místní potřeby  a místní zdroje a bude zohlědňovat 

zároveň environmentální aspekty?

Projekt, který je zaměřen na rozšíření kapacity splňuje 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.                                                                                                                                                                                   

Pokud nedochází k rozšíšení kapacity, odpověď je NR. 

Není projekt zaměřen na?                                                                                                                                                                           

•zemědělskou prvovýrobu;

• komerční turistická zařízení: hotely, botely, motely, penziony, rekreační ubytování, 

ubytovny (CZ - NACE kód 55 Ubytování);

•restaurace, hospody, pivnice, bary;

• komerční volnočasová zařízení – provozovny heren, kasin a sázkových kanceláří, sportovní, 

zábavní a rekreační činnosti a činnosti fitcenter;

•lázeňské provozy

Nevztahují se způsobilé výdaje ke stávajícím aktivitím a ani provozním výdajům?

Přispěje podnik k podpoře sociálního začleňování tím, že dojde ke vzniku nových pracovních 

míst a tak bude splněn minimální 30 % podíl zaměstnanců z cílových skupin z celkového 

počtu zaměstnanců sociálního podniku?                                                                                                                                                       

Pokud je žadatelem OSVČ, odpověď je NR. 

Popsal žadatel plánované výsledky projektu na záložce "Popis projektu" v MS2014+ do 

textového pole s názvem "Co je cílem projektu"? Jsou popsány očekávané výsledky a změny, 

které mají být prostřednictvím projektu dosaženy?

2.6 Projekt respektuje maximální hranici celkových způsobilých výdajů

Jsou způsobilé výdaje projektu nižší nebo rovny 2.733.098,00 Kč?

2.7 Potřebnost realizace projektu je odůvodněná

Je v žádosti o podporu a Podnikatelském plánu kap. 5 popsána potřebnost projektu?

Nenapravitelná kritéria hodnocení - v případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení bez možnosti doplnění.

ANO – projekt respektuje maximální hranici celkových

způsobilých výdajů

NE – projekt nerespektuje maximální hranici celkových

způsobilých výdajů

ANO – žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu

NE – žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu

Napravitelná kritéria hodnocení - v případě nesplnění kritéria je žadatel vyzván k doplnění.

ANO – projekt je v souladu s podmínkami, s cíli a s 

podporovanými aktivitami výzvy 

NE – projekt není v souladu s podmínkami, s cíli a s 

podporovanými aktivitami výzvy
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