DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM
KRAJI PRO ROK 2019
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
1. POTŘEBNOST PROJEKTU (0 – 15 BODŮ)
(Jak je projekt potřebný v regionu, jak přispívá ke zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti kraje,
k jeho hospodářské prosperitě)
Hodnocení v rozsahu bodů (0 – 15). Hodnotitel posuzuje potřebnost daného projektu z pohledu
potřeb kraje - potřebnost dané podnikatelské činnosti/služby/produktu pro hospodářský rozvoj
regionu, územní působnost žadatele. Dále hodnotí prokázání nutnosti zavedení produktu/služby na
trh – průkazná analýza nebo průzkum trhu, tj. jasné vymezení trhu, na který je projekt zacílen
(segment trhu, velikost trhu, lokalita atd.) a analýza poptávky (existence poptávky po daném
produktu/službě, jasné vymezení spotřebitele/zákazníka, jeho potřeb a chování).
Zdroj pro ověření:
Formulář žádosti, pole Stručný popis projektu, účel a odůvodnění
Podnikatelský záměr, kapitola Potřebnost a přínos projektu

2. ÚČELNOST PROJEKTU (0 – 20 BODŮ)
a) Způsob realizace projektu
Hodnocení v rozsahu bodů (0 – 10 bodů). Hodnotitel posuzuje způsob realizace projektu, výstupy
(reálnost, kvantifikace, měřitelnost), vazbu aktivit/dílčích kroků na plánované výstupy, přesvědčivost
a reálnost způsobu realizace.
Zdroj pro ověření:
Formulář žádosti, pole Stručný popis projektu, účel a odůvodnění; pole Výstupy projektu
Podnikatelský záměr, kapitola Popis realizace projektu
b) Rozpočet
Hodnocení v rozsahu bodů (0 – 10 bodů). Hodnotitel posuzuje reálnost rozpočtu a jeho návaznost na
definované aktivity, relevanci a přiměřenost rozpočtu obsahové náplni projektu, přiměřenost
z hlediska cen v čase a místě obvyklých.
Zdroj pro ověření:
Rozpočet

3. UDRŽITELNOST PROJEKTU (0 – 20 BODŮ)
a) Uplatnitelnost projektu, resp. produktu/služby na trhu
Hodnocení v rozsahu bodů (0 – 10 bodů). Hodnotitel posuzuje uplatnitelnost projektu
(produktu/služby) na trhu, analýzu nebo průzkum trhu na straně nabídky (konkurence na trhu,
konkurenční výhody žadatele), zajištění odbytu, cenovou politiku, plánované formy propagace,
identifikovaná rizika a způsobem jejich eliminace, silné a slabé stránky projektu, hrozby a příležitosti
projektu.
Zdroj pro ověření:
Podnikatelský záměr, kapitola Uplatnitelnost projektu, resp. produktu/služby na trhu
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b) Udržitelnost
Hodnocení v rozsahu bodů (0 – 10 bodů). Hodnotitel posuzuje, zda existuje jasná ekonomická
představa a/nebo strategie budoucího rozvoje projektu/podnikatelské činnosti, posuzuje v globále
perspektivu pokračování projektu (produktu/služby).
Zdroj pro ověření:
Podnikatelský záměr, kapitola Udržitelnost projektu

SPECIFICKÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (0 – 19 bodů):
4. SPECIFICKÉ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM POČET VYTVOŘENÝCH PRACOVNÍCH MÍST (0 – 9
BODŮ)
Zřídí-li příjemce dotace, v souladu s podmínkami dotačního programu „Podpora začínajících
podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2018“, v rámci projektu nové pracovní místo/nová pracovní
místa (a získá tím tedy bodové hodnocení za naplnění tohoto kritéria), stává se toto pracovní
místo/pracovní místa automaticky předmětem udržitelnosti projektu. Příjemce je povinen v rámci
projektu toto nové pracovní místo/pracovní místa udržet obsazené/obsazená po dobu 24 měsíců od
termínu ukončení realizace projektu. V rámci tohoto dotačního programu je jako zřízené nové
pracovní místo akceptováno pouze místo/místa v pracovním poměru (podložené pracovní
smlouvou) s délkou týdenní pracovní doby 20 hodin (úvazek 0,5) nebo 40 hodin (úvazek 1,0).
Způsob hodnocení
1,5 bodů za každý 0,5 úvazek uvedený v žádosti o dotaci, přičemž maximální počet bodů, který lze za
naplnění tohoto kritéria získat je 9 bodů.
Způsob prokazování/kontroly
Specifické hodnotící kritérium je sledováno při příjmu žádosti, po ukončení projektu (v závěrečné
zprávě) i v době udržitelnosti:
 žádost - uvedení počtu pracovních míst a výše úvazků (speciální kolonka v žádosti),
 podnikatelský záměr (povinná příloha žádosti) - uvedení počtu pracovních míst, výše úvazků,
pracovní zařazení, stručný popis pracovní pozice, popis pracovního místa a způsob jeho
financování v době udržitelnosti,
 závěrečná zpráva – uvedení počtu vytvořených pracovních míst, výše úvazků, doložení kopie
pracovní smlouvy/pracovních smluv a doklad prokazující výplatu mezd a úhradu povinných
odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu,
 zpráva o udržitelnosti - v rámci popisu udržitelnosti projektu – popis pracovního
místa/pracovních míst + doložení kopie pracovní smlouvy/pracovních smluv a doklad prokazující
výplatu mezd a úhradu povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu.

5. SPECIFICKÉ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM ŽADATEL - STUDENT (0 NEBO 5 BODŮ)
Student = student nebo žák střední školy (gymnázium, střední odborná škola, střední odborné
učiliště, vyšší odborné školy, vysoké školy), prezenční forma studia, škola vedená v seznamu
ministerstva školství, věk do 26 let.
Způsob hodnocení
Žadatel-student (podloženo potvrzením o studiu) = 5 bodů. Maximální počet bodů, který lze za
naplnění tohoto kritéria získat je 5 bodů.
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Způsob prokazování/kontroly
Specifické hodnotící kritérium je sledováno pouze při příjmu žádosti:
 uvedení informace v projektu + doložení potvrzení o studiu jako přílohy k žádosti,
 v případě žadatele-právnické osoby musí být studentem její zakladatel, v případě více
zakladatelů
musí
být
studentem
všichni
zakladatelé
(doloženo
potvrzení
o studiu všech zakladatelů).

6. SPECIFICKÉ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM ŽADATEL - ABSOLVENT (0 NEBO 5 BODŮ)
Absolvent = žadatel, který úspěšně ukončil své nejvyšší dosažené vzdělání maximálně 2 roky před
podáním žádosti, nejdéle však do 30 let věku.
Způsob hodnocení
Žadatel-absolvent (podloženo potvrzením) = 5 bodů. Maximální počet bodů, který lze za naplnění
tohoto kritéria získat je 5 bodů.
Způsob prokazování/kontroly
Specifické hodnotící kritérium je sledováno pouze při příjmu žádosti:
 uvedení informace v projektu + doložení kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
jako přílohy žádosti,
 v případě žadatele-právnické osoby musí být absolventem její zakladatel, v případě více
zakladatelů musí být absolventem všichni zakladatelé (doloženo kopiemi dokladů o nejvyšším
dosaženém vzdělání všech zakladatelů).

7. SPECIFICKÉ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM - PROJEKT JE NA ÚZEMÍ PERIFERNÍ HOSPODÁŘSKY
ZAOSTÁVAJÍCÍ OBLASTI KRAJE (0 NEBO 2 BODY)
Způsob hodnocení
Sídlo v případě právnické osoby/trvalé bydliště v případě fyzické osoby žadatele se nachází na území
vymezených obcích = 2 body. Maximální počet bodů, který lze za naplnění tohoto kritéria získat jsou
2 body.
Vymezené obce:










Dobrná, Dolní Habartice, Františkov nad Ploučnicí, Heřmanov, Horní Habartice, Markvartice,
Merboltice, Starý Šachov, Valkeřice, Velká Bukovina, Verneřice, Veselé (spádová oblast ORP
Děčín)
Dolní Poustevna, Jiříkov, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Rumburk, Staré Křečany, Šluknov,
Velký Šenov, Vilémov (spádová oblast ORP Rumburk)
Dolní Podluží, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Varnsdorf (spádová oblast ORP
Varnsdorf)
Libědice, Mašťov, Račetice, Radonice, Veliká Ves, Vilémov (spádová oblast ORP Kadaň)
Býčkovice, Drahobuz, Horní Řepčice, Chotiněves, Levín, Liběšice, Lovečkovice, Snědovice,
Úštěk (spádová oblast ORP Litoměřice)
Brodec, Domoušice, Nová Ves, Pnětluky, Ročov, Vinařice (spádová oblast ORP Louny)
Blatno, Blšany, Krásný Dvůr, Kryry, Lubenec, Nepomyšl, Očihov, Petrohrad, Podbořanský
Rohozec, Podbořany, Vroutek (spádová oblast ORP Podbořany)
Homole u Panny, Zubrnice (spádová oblast ORP Ústí nad Labem)
Deštnice, Libořice, Měcholupy, Tuchořice (spádová oblast ORP Žatec)
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Konkrétní území periferních hospodářsky zaostávajících oblastí byla definována území syntézou
Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020.

Způsob prokazování/kontroly
Specifické hodnotící kritérium je sledováno pouze při příjmu žádosti:
 dle údajů uvedených v doložených dokladech osvědčující právní osobnost žadatele (výpis ze
živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku atd.).

8. SPECIFICKÉ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM - PODNIKATEL FYZICKÁ OSOBA (0 NEBO 3 BODY)
Způsob hodnocení
Žadatel je fyzickou osobu podnikající – podnikání je hlavní výdělečnou činností. Žadatel není
právnická osoba.
Způsob prokazování/kontroly
SHK sledováno pouze při příjmu žádosti:
 uvedení informace v žádosti + doklad osvědčující právní osobnost žadatele (povinná příloha
žádosti),
 uvedení informace v čestném prohlášení dle čl. VI., odst. 2), bodu e) – j) Zásad pro poskytování
dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje.

Maximální počet dosažitelných bodů je 74.
Minimální počet bodů potřebných pro naplnění kritérií programu a proto, aby žádost měla
možnost být podpořena je 30 bodů.
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