DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM
KRAJI PRO ROK 2021
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 regionu a daného odvětví (potřeb zákazníků); potřebnost dané podnikatelské
činnosti/služby/produktu pro hospodářský rozvoj regionu, území působnosti žadatele, odvětví
(potřeb zákazníků).
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 a
výsledky projektu (reálnost, kvantifikace, měřitelnost); vazbu aktivit (jednotlivých kroků realizace
projektu) na plánované výstupy a výsledky projektu, nastavení časového harmonogramu;
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 (jednotlivé kroky realizace projektu), relevanci a přiměřenost rozpočtu obsahové
náplni projektu, respektování pravidla 3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost); přiměřenost
z hlediska cen v čase a místě obvyklých; přehlednost.
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) – zhodnocení konkurence na trhu, konkurenční výhody žadatele (silné a slabé
stránky projektu, příležitosti a hrozby projektu); zajištění odbytu; cenovou politiku; plánované formy
propagace, rizikovost projektu
Zdroj pro ověření:
Podnikatelský záměr - kapitola Uplatnitelnost projektu, resp. produktu/služby na trhu
b) Udržitelnost
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Hodnocení v rozsahu bodů (0 – 10 bodů). Hodnotitel posuzuje, zda existuje ekonomická představa
a/nebo strategie udržitelnosti nebo budoucího rozvoje projektu/podnikatelské činnosti, posuzuje
perspektivu pokračování projektu (produktu/služby); finanční plán (reálnost, připravenost).
Zdroj pro ověření:
Podnikatelský záměr, kapitola Udržitelnost projektu

SPECIFICKÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (0 – 10 BODŮ):

4. 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; škola vedená v seznamu ministerstva školství; prezenční
forma studia; 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.

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).

5. 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).
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6. 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 63.
Minimální počet bodů potřebných pro naplnění kritérií programu a proto, aby žádost měla
možnost být podpořena je 20 bodů.
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