Změna kritérií pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných
prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) – ITI ostravské
aglomerace
Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty ITI ostravské aglomerace
Specifický cíl 2.2 IROP – 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 (ANO/NE/Nerelevantní)

Referenční dokument

SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
Původní znění
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.

efektivnost

ANO - Projekt na rozšíření kapacity podniku splňuje alespoň
 žádost o podporu
jednu z uvedených aktivit.
 podnikatelský plán
NE - Projekt na rozšíření kapacity podniku nesplňuje ani
 specifická pravidla pro žadatele
jednu z uvedených aktivit.
a příjemce

Nové znění
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.

efektivnost

ANO - Projekt na rozšíření kapacity podniku splňuje alespoň
jednu z uvedených aktivit.
 žádost o podporu
 podnikatelský plán
NE - Projekt na rozšíření kapacity podniku nesplňuje ani
 specifická pravidla pro žadatele
jednu z uvedených aktivit.
a příjemce
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na rozšíření
kapacity podniku.

Odůvodnění
Kritérium doplněno o variantu hodnocení NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na rozšíření kapacity podniku.
Výzva bude navázána na projekty realizované z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) prostřednictvím ITI ostravské aglomerace. Cílovou skupinou výzvy budou osoby,
které prošly vzdělávacím programem na podporu podnikatelských kompetencí, které z podpory IROP budou moci pořídit investici pro založení OSVČ. Absolvování odborného
vzdělávání, které bude podmínkou výzvy nositele, vytváří předpoklad připravenosti pro zahájení podnikání. Cílové skupiny projektů OPZ zužují výčet možných cílových skupin IROP 2.2.
Výzva bude omezovat podporované aktivity pouze na vznik nových OSVČ. Vzhledem k omezenému počtu možných příjemců není vyžadováno věcné hodnocení projektů, výzva je
plánována jako nesoutěžní, průběžně hodnocená. Jedná se o plánovanou druhou výzvu v daném opatření se „zbytkovou“ alokací 9 mil. Kč ERDF a v režimu de minimis.
Doplnění dalších specifických kritérií přijatelnosti není potřeba, neboť specifické podmínky stanovené v rámci plánované výzvy budou hodnoceny v rámci stávajících obecných kritérií
přijatelnosti Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy ZS ITI ostravské aglomerace.

Kritéria věcného hodnocení pro integrované projekty ITI ostravské aglomerace
Specifický cíl 2.2 IROP – 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 (ANO/NE/Nerelevantní)

Referenční dokument

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
Původní znění
15 bodů – Požadovaná výše dotace EU na
1 nové vytvořené pracovní místo (FTE) je
nižší než 400 tis. Kč.

Požadovaná výše dotace EU odpovídá
optimální nákladovosti na jednotku
indikátoru.

účelnost
efektivnost

10 bodů – Požadovaná výše dotace EU na
1 nové vytvořené pracovní místo (FTE) je
nižší než 700 tis. Kč včetně.
5 bodů – Požadovaná výše dotace EU na 1
nové vytvořené pracovní místo (FTE) je
vyšší než 700 tis. Kč.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

0 bodů – Projekt nevytváří žádné nové
pracovní místo (FTE).
15 bodů - Projekt vytvoří více než dvě nová
pracovní místa pro cílovou skupinu.
10 bodů - Projekt vytvoří dvě nová pracovní
místa pro cílovou skupinu.
Projekt vytvoří nová pracovní místa nebo
zachová stávající pracovní místa pro
cílovou skupinu.

účelnost
efektivnost

5 bodů - Projekt vytvoří jedno nové
 žádost o podporu
pracovní místo pro cílovou skupinu. OSVČ
 podnikatelský plán
získá v tomto kritériu 5 bodů, pokud zakládá
nebo rozšiřuje sociální podnik
a nezaměstnává jiné osoby.
0 bodů - Projekt nevytváří žádné nové
pracovní místo pro cílovou skupinu.

Projekt zohledňuje specifické potřeby
cílových skupin.

Harmonogram realizace projektu je
reálný a proveditelný.

účelnost

10 bodů - Projekt zohledňuje specifické
potřeby cílových skupin.
0 bodů - Projekt nezohledňuje specifické
potřeby cílových skupin.
10 bodů – Žadatel má reálně nastavený
harmonogram projektu tak, aby projekt byl v
termínu dokončen.

proveditelnost

0 bodů – Žadatel nemá reálně nastavený
harmonogram projektu tak, aby projekt byl v
termínu dokončen.

 žádost o podporu
 podnikatelský plán

 žádost o podporu
 podnikatelský plán

10 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

5 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.

Nové znění

Kritéria odstraněna ze sady kritérií. Odstraněno věcné hodnocení.

 žádost o podporu
 podnikatelský plán

Odůvodnění
Výzva bude navázána na projekty realizované z OPZ prostřednictvím ITI ostravské aglomerace. Cílovou skupinou výzvy budou osoby, které prošly vzdělávacím programem
na podporu podnikatelských kompetencí, které z podpory IROP budou moci pořídit investici pro založení OSVČ. Absolvování odborného vzdělávání, které bude podmínkou výzvy
nositele, vytváří předpoklad připravenosti pro zahájení podnikání. Cílové skupiny projektů OPZ zužují výčet možných cílových skupin IROP 2.2. Výzva bude omezovat podporované
aktivity pouze na podporu nových podnikatelských aktivit OSVČ. Vzhledem k omezenému počtu možných příjemců není vyžadováno věcné hodnocení projektů, výzva je plánována
jako nesoutěžní, průběžně hodnocená. Jedná se o plánovanou druhou výzvu v daném opatření se „zbytkovou“ alokací 9 mil. Kč ERDF a v režimu de minimis.
Provazba opatření strategie ITI 2.1.1 Zvýšit podnikatelské kompetence obyvatel a zvýšit motivaci k podnikání (OPZ 1.1.1) a opatření 1.2.3 Podpora sociálního podnikání (IROP 2.2) je
ve Strategii identifikována v koincidenční matici se silnou vazbou (vzájemná podmíněnost). V rámci prováděných socioekonomických analýz bylo zjištěno v rámci kapitoly 3.1.5 Trh
práce, že nejohroženějšími skupinami nezaměstnaností jsou lidé nad 50 let a absolventi škol do 29 let, lidé se základním vzděláním, lidé se zdravotním postižením a fyzické osoby
pečující o dítě do 15 let. Výstupy z této analýzy byly zahrnuty do strategického cíle 1 Zvýšit zaměstnanost a uplatnitelnost obyvatel na trhu práce, jehož součástí je opatření strategie
ITI 1.1.3 Aktivní řešení dopadů pokračující restrukturalizace tradičních průmyslových oborů a opatření 1.2.2. Zvýšení zaměstnatelnosti se zdravotním znevýhodněním a osob
pečujících o děti a jiné závislé osoby, ve kterých jsou využívány zdroje OPZ (šest výzev nositele ITI). V rámci těchto podpořených projektů probíhá zvyšování zaměstnatelnosti výše
uvedených znevýhodněných skupin. Podpořené osoby by byly vhodnými adepty zaměstnatelnými v rámci projektů realizovaných v rámci výzvy Nositele ITI č.8/výzvy č.5 ZS ITI na
Sociální podnikání v opatření ITI 1.2.3. V rámci této výzvy nebyl omezován okruh potenciálních příjemců a žádosti byly hodnoceny i po věcné stránce, aby byla garantována určitá
kvalita projektů. Jednalo se o projekty firem, které se rozšiřovaly, případně transponovaly do sociálního podniku a zaměstnaly osoby z řad znevýhodněných skupin, s možností využití
výše uvedených projektů z OPZ.
V rámci druhé výzvy Nositele ITI/ výzvy ZS ITI plánujeme zaměřit se na podporu proškolených účastníků projektů realizovaných v rámci opatření ITI 2.1.1 Zvýšit podnikatelské
kompetence obyvatel a zvýšit motivaci k podnikání, opět realizovaných z prostředků OPZ a zvýšit tak motivaci k podnikání. Toto opatření reaguje na výsledek socioekonomické
analýzy – v části 3.1.4 Ekonomika a podnikání. Podnikatelská aktivita v Moravskoslezském kraji roste nejpomaleji v ČR, je zde nejnižší počet registrovaných živnostníků na počet
obyvatel v ČR. Výstupy z této analýzy byly zahrnuty do strategického cíle 2 Podpořit podnikání a vznik pracovních míst, který mj. naplňuje opatření 2.1.1. Zvýšit podnikatelské
kompetence obyvatel a zvýšit motivaci k podnikání. Připravovaná výzva na sociální podnikání přispěje k řešení obou těchto nepříznivých skutečnosti v rámci ostravské aglomerace a
navíc provázanost výzvy OPZ a výzvy IROP naplňuje integrovaný přístup pro dosažení cílů strategie.
Z hlediska absorpční kapacity se jedná o omezený okruh potenciálních příjemců v řádech jednotek. Protože žadatelé budou pocházet z výše uvedených znevýhodněných skupin
proškolených v rámci projektu financovaného z OPZ, nabízí se ideální příležitost pomoci těmto skupinám v „rozjezdu“ podnikání. Podpořené osoby budou díky projektům OPZ
teoreticky připraveny na podnikatelskou aktivitu, investiční podpora z opatření 1.2.3. Sociální podnikání jim bude nápomocna „ materiálově“ v „rozjezdu“ podnikání. Podmínka
absolvování odborného vzdělávacího programu vč. tvorby podnikatelských plánů v rámci projektů OPZ bude „garantovat“ kvalitu žadatele, resp. připravovaného projektu, a tím i
určitou zárukou udržitelnosti vytvořeného pracovního místa pro OSVČ.
Z výše uvedených důvodů není potřeba hodnotit předložené projekty po věcné stránce.
Specifické podmínky stanovené v rámci plánované výzvy budou hodnoceny v rámci stávajících obecných kritérií přijatelnosti Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a
podporovanými aktivitami výzvy ZS ITI ostravské aglomerace.

