
Rozsah 

bodové 

škály

Váha bodů 

v bodové 

škále

Maximální 

počet bodů

1, 2, 3, 4, 5 3 15

1, 2, 3, 4, 5 3 15

5 bodů

4 body

3 body

2  body

1 bod

5 bodů

4 body

3 body

2  body

1 bod

Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) je úplný, ale v některých částech není 

odůvodněný, obsahuje drobné chyby (např. neuznatelné výdaje).

Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) je účelový nebo obsahuje chyby.

Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) jako celek není odůvodněný, přiměřený, 

nebo je zcela nesrozumitelný.

Popis projektu vykazuje údaje, které si vzájemně neodpovídají či se vylučují, nebo je popis zcela 

nedostačující.

Kvalita zpracovaného projektu, úplnost, bezchybnost

Celkový rozsah, propracovanost, promyšlenost, celkový efekt, dotaženost akce samotné.

Popis projektu obsahuje všechny důležité údaje, aktivity jsou zdůvodněny, vhodně navrženy, 

nechybí žádný z požadovaných údajů.

Popis projektu obsahuje všechny důležité údaje, aktivity jsou zdůvodněny, vhodně navrženy, 

chybí pouze některý z údajů nepodstatného charakteru (mimo údajů pro výpočet specifických 

kritérií).

Popis projektu obsahuje všechny důležité údaje, aktivity jsou zdůvodněny, vhodně navrženy, 

chybí pouze některý z údaje pro výpočet specifických kritérií.

Není uveden dostatečný popis projektu, nejsou uvedeny údaje pro výpočet specifických kritérií.

Specifikace bodového hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií 2023

Dotační oblast Regionální rozvoj

Číslo dotačního programu 23RRDU8

Název dotačního programu

Podpora sociálního podnikání na území KHK

Účel 1: Vznik sociálního podniku

Účel 2: Rozvoj sociálního podniku

Účel 3: Podpora spolupráce sociálních podniků a středních škol

Základní hodnotící kritéria

Základní hodnotící kritéria

Kvalita zpracovaného projektu, úplnost, bezchybnost

Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních prostředků, přiměřenost výdajů, 

účelnost jejich využití, bezchybnost)

Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) je jasný, úplný, přehledný, odůvodnění, 

přiměřený, obsahuje podrobný výčet položek (může být specifikováno v textové části), je 

bezchybný.

Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) je v zásadě jasný, úplný, 

neobsahuje ale podrobný výčet položek nebo je málo přehledný.

Kvalita rozpočtu 

(ekonomické využití finančních prostředků, přiměřenost výdajů, účelnost jejich využití, bezchybnost)

Využití finančních prostředků, jednotlivé nákladové položky, přiměřenost výdajů na jednotlivé položky, přehled rozpočtu, 

efektivnost.



Rozsah 

bodové 

škály

Váha bodů 

v bodové 

škále

Maximální 

počet bodů

1, 3, 5 6 30

1, 3, 5 6 30

1, 3, 5 6 30

1, 3, 5 6 30

1, 3, 5 6 30

1, 3, 5 6 30

Specifická hodnotící kritéria

Specifická hodnotící kritéria 

Účel 1: Vznik sociálního podniku

Účel 2: Rozvoj sociálního podniku

Účel 3: Podpora spolupráce sociálních podniků a středních škol

Podpora pro cílovou skupinu sociálního podnikání

Uspokojení specifických potřeb cílové skupiny z hlediska možnosti jejich uplatnění na trhu práce

Podpora pro cílovou skupinu sociálního podnikání

Uspokojení specifických potřeb cílové skupiny z hlediska možnosti jejich uplatnění na trhu práce

Počet a délka naplánovaných praxí

Počet zapojených středních škol z Královéhradeckého kraje

Specifikace bodového hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií 2023

Regionální rozvoj

23RRDU8

Dotační oblast

Číslo dotačního programu

Název dotačního programu

Podpora sociálního podnikání na území KHK

Účel 1: Vznik sociálního podniku

Účel 2: Rozvoj sociálního podniku

Účel 3: Podpora spolupráce sociálních podniků a středních škol



5 bodů

3  body

1 bod

5 bodů

3  body

1 bod

Účel 1:  Vznik sociálního podniku

Podpora pro cílovou skupinu sociálního podnikání

Žadatel uvedl kombinaci znevýhodněných skupin.

Žadatel uvedl kategorie u zaměstnaných osob, které plánuje zaměstnat - znevýhodněná skupina B: opouštějící 

institucionální zařízení, bez přístřeší a po výkonu trestu, se závislostmi, z etnických menšin, dlouhodobě nezaměstnané, 

pečující o rodinné příslušníky.

Žadatel uvedl kategorie u zaměstnaných osob, které plánuje zaměstnat - znevýhodněná skupina A: zdravotně 

postižené, duševně nemocné.

Uspokojení specifických potřeb cílové skupiny z hlediska možnosti jejich uplatnění na trhu práce

Žadatel uvedl více jak dva příklady pro uspokojení specifických potřeb cílové skupiny - zejména v oblasti psychologicko-

sociální podpory, zájmových a volnočasových aktivit, kulturního a sportovního vyžití, adaptace na podmínky běžného 

pracovního a sociálního prostředí - s důrazem na sladění pracovního a rodinného života. 

(uspokojování potřeb cílové skupiny je chápáno jako činnost vykonávaná nad rámec povinností, což dělá ze sociálního 

podniku integrační sociální podnik).

Žadatel uvedl alespoň jeden příklad pro uspokojení specifických potřeb cílové skupiny - zejména v oblasti psychologicko-

sociální podpory, zájmových a volnočasových aktivit, kukturního a sportovního vyžití, adaptace na podmínky běžného 

pracovního a sociálního prostředí - s důrazem na sladění pracovního a rodinného života. 

(uspokojování potřeb cílové skupiny je chápáno jako činnost vykonávaná nad rámec povinností, což dělá ze sociálního 

podniku integrační sociální podnik).

Žadatel uvedl nulový počet příkladů pro uspokojení specifických potřeb cílové skupiny - zejména v oblasti psychologicko-

sociální podpory, zájmových a volnočasových aktivit, kukturního a sportovního vyžití, adaptace na podmínky běžného 

pracovního a sociálního prostředí - s důrazem na sladění pracovního a rodinného života. 

(uspokojování potřeb cílové skupiny je chápáno jako činnost vykonávaná nad rámec povinností, což dělá ze sociálního 

podniku integrační sociální podnik).



5 bodů

3  body

1 bod

5 bodů

3  body

1 bod

Žadatel uvedl nulový počet příkladů pro uspokojení specifických potřeb cílové skupiny - zejména v oblasti psychologicko-

sociální podpory, zájmových a volnočasových aktivit, kukturního a sportovního vyžití, adaptace na podmínky běžného 

pracovního a sociálního prostředí - s důrazem na sladění pracovního a rodinného života. 

(uspokojování potřeb cílové skupiny je chápáno jako činnost vykonávaná nad rámec povinností, což dělá ze sociálního 

podniku integrační sociální podnik).

Žadatel uvedl kategorie u zaměstnaných osob, které plánuje zaměstnat - znevýhodněná skupina A: zdravotně 

postižené, duševně nemocné.

Podpora pro cílovou skupinu sociálního podnikání

Žadatel uvedl více jak dva příklady pro uspokojení specifických potřeb cílové skupiny - zejména  v oblasti psychologicko-

sociální podpory, zájmových a volnočasových aktivit, kulturního a sportovního vyžití, adaptace na podmínky běžného 

pracovního a sociálního prostředí - s důrazem na sladění pracovního a rodinného života. 

(uspokojování potřeb cílové skupiny je chápáno jako činnost vykonávaná nad rámec povinností, což dělá ze sociálního 

podniku integrační sociální podnik).

Žadatel uvedl alespoň jeden příklad pro uspokojení specifických potřeb cílové skupiny - zejména v oblasti psychologicko-

sociální podpory, zájmových a volnočasových aktivit, kukturního a sportovního vyžití, adaptace na podmínky běžného 

pracovního a sociálního prostředí - s důrazem na sladění pracovního a rodinného života. 

(uspokojování potřeb cílové skupiny je chápáno jako činnost vykonávaná nad rámec povinností, což dělá ze sociálního 

podniku integrační sociální podnik).

Žadatel uvedl kombinaci znevýhodněných skupin.

Uspokojení specifických potřeb cílové skupiny z hlediska možnosti jejich uplatnění na trhu práce

Žadatel uvedl kategorie u zaměstnaných osob, které plánuje zaměstnat - znevýhodněná skupina B: opouštějící 

institucionální zařízení, bez přístřeší a po výkonu trestu, se závislostmi, z etnických menšin, dlouhodobě nezaměstnané, 

pečující o rodinné příslušníky.

Účel 2: Rozvoj sociálního podniku



5 bodů

3  body

1 bod

5 bodů

3  body

1 bod

Účel 3: Podpora spolupráce sociálních podniků a středních škol

Do projektu bude zapojena 1 škola.

Počet a délka naplánovaných praxí

Žadatel poskytne praxi pro 2 studenty a více v rozsahu rovném nebo převyšujícím 40 hod./praxi. 

Žadatel poskytne praxi pro 1 studenta v rozsahu rovném nebo převyšujícím 40 hod./praxi. 

Nebo žadatel poskytne praxi pro 2 studenty a více v rozsahu nepřevyšujícím 40 hod./praxi. 

Žadatel poskytne praxi pro 1 studenta v rozsahu nepřevyšujícím 40 hod./praxi.  

Počet zapojených středních škol z Královéhradeckého kraje

Do projektu budou zapojeny 3 školy a více. 

Do projektu budou zapojeny 2 školy.



Rozsah 

bodové 

škály

Váha bodů 

v bodové 

škále

Maximální 

počet bodů

1, 3, 5 2 10

5 bodů

3  body

1 bod

Specifikace bodového hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií 2023

Dotační oblast Regionální rozvoj

Číslo dotačního programu 23RRDU8

Název dotačního programu

Podpora sociálního podnikání na území KHK

Posouzení regionálního významu projektu (dle priorit vedení kraje)

Do projektu v rámci U3 budou zapojeny školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona 

(tzv. "speciální školy").

Dle přínosu projektu pro rozvoj Královéhradeckého kraje.

Dle přínosu projektu pro rozvoj Královéhradeckého kraje.

Účel 1: Vznik sociálního podniku

Účel 2: Rozvoj sociálního podniku

Účel 3: Podpora spolupráce sociálních podniků a středních škol

Posouzení regionálního významu projektu

Posouzení regionálního významu projektu

Posouzení regionálního významu projektu  (dle priorit vedení kraje)


