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 Příloha č. 7 - Metodika výběrových kritérií programu 
PROSPERITA 
 

Každý projekt je hodnocen z pohledu věcného naplnění každé podporované aktivity1 zvlášť. 

Současně je ekonomicky hodnocen žadatel bez rozdílu zaměření projektu na jednu či více 

podporovaných aktivit. K tomu slouží dva typy kritérií: 

a) Musí být splněno – kritéria typu ANO/NE – pokud nejsou všechna kritéria splněna, 

projekt nepostupuje dále.2 To se vztahuje i na Ekonomické hodnocení žadatele,3 kdy je 

třeba, aby žadatel obdržel alespoň minimální počet bodů k postupu do dalšího 

hodnocení. Tyto body se již nezohledňují přičtením k bodům získaných dle kritérií ad 

b).  

b) Bodová kritéria - pro hodnocení každé podporované aktivity projektu je maximální 

počet bodů 100, přičemž každá aktivita z projektu musí obdržet minimálně 55 bodů, 

aby mohla být doporučena ke schválení.  

 

Pokud je projekt realizován v souladu s příslušným Integrovaným plánem rozvoje města dle 

usnesení vlády č. 883/2007, navyšuje se bodový zisk za každou podporovanou aktivitu 

o bonifikaci 10 % všech bodů získaných dle následujících bodovaných kritérií dle 

podporovaných aktivit. Jestliže projekt posiluje synergie s oblastí podpory 1.1, 2.1 a 3.1 

Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (předkládaný projekt navazuje na výstupy 

projektů OP VaVpI), získává v souladu s Dohodou o synergiích rovněž bodové zvýhodnění 

(viz bodová kritéria K 0.2)  

Zaokrouhlení se provádí matematicky4 na jednotky. Pokud žadatel neuspěje při Ekonomickém 

hodnocení žadatele, další hodnocení věcného naplnění aktivit se neprovádí. 

 

 

 

 

                                                           
1 Podporovanou aktivitou se rozumí Zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků nebo Zakládání a rozvoj 
podnikatelských inkubátorů nebo Zakládání a rozvoj center pro transfer technologií nebo Zakládání a rozvoj sítí 
Business Angels.  Projekt může být zaměřen na jednu nebo více podporovaných aktivit. 
2 Pokud projekt obsahuje více podporovaných aktivit a alespoň jedna z nich vyhoví tomuto kritériu, může být 
projekt v této části doporučen k podpoře. 
3 Viz příloha č.1 Ekonomické hodnocení žadatele. 
4 Od číslice 5 včetně nahoru. Např. 10 % z 64 bodů je 6.4 bodu, což bude zaokrouhleno na 6, a celkově bude 
podporovaná aktivita hodnocena 70 body. 
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1. Zakládání a rozvoj  vědeckotechnických parků.  

 

a) Musí být splněno – princip ANO/NE 

• Prokázána vazba na výzkumné subjekty (např. výzkumný ústav, VŠ, atd.) 

a prokázána spolupráce5 s těmito subjekty. 

• Vyjasněné majetkoprávní vztahy v souvislosti s projektem. 

• Připravená projektová dokumentace v požadované formě. 

• Zajištění profinancování projektu a jeho udržitelnost. 

• Ekonomické hodnocení žadatele dle přílohy č. 1. 

• Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí. 

 

b) Bodová kritéria 

 

 

K0.    Výzkumné a inovační aktivity                       (max. 15 bodů) 

 

K0.1. Podobné projekty realizované účastníky6 projektu            (0 – 5b) 

 

                   5 – úspěšně realizované projekty 

0 – žádné projekty nebyly realizovány, nebo nebyly úspěšné 

 

K0.2. Projekt je součástí jiného většího projektu nebo navazuje na další projekty (např. 

VaVpI)         (0 – 10 b) 

 

5 – řešením projektu dochází k významné synergii s jiným projektem v rámci 

VaVpI7 sledujícím podobné cíle 

                                                           
5 Spolupráce bude prokázána formou smlouvy o spolupráci popř. vyjádřením podpory projektu a další spoluprací 
podepsané statutárním zástupcem daného subjektu. 
6 Účastník projektu je nejen žadatel, ale i právnické a fyzické osoby přímo zapojené do realizace projektu na 
základě písemně projevené vůle. 
7 VaVpI – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, jehož správcem je Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy. 



 
Platnost od: 11.6.2008 

 

 3/22 

5 – řešením projektu dochází ke spolupráci s jiným projektem v rámci VPK8 

sledujícím podobné cíle 

0 – není žádný navazující projekt 

 

 

K1.    Vazba na výzkumný subjekt9       (max. 20 bodů) 

 

K1.1. Plánovaná spolupráce s výzkumnými ústavy nebo vysokými školami (na kterých 

mohou vznikat inovace a poskytují zázemí pro inovačně zaměřené firmy).  

           (1 – 10 b) 

10 – spolupráce již úspěšně probíhá 

5 –  spolupráce je specifikována 

1 –  spolupráce je obecně nastavena 

 

K1.2. Počet prokazatelně v praxi realizovaných projektů aplikovaného výzkumu 

výzkumného subjektu za poslední dva roky (uveden název projektu, řešitel 

a kontakt na uživatele výstupu).       (1 – 5 b) 

 

5 - ≥ 5 

1 - < 5 

 

K1.3. Počet realizovaných „komerčních“ 10  projektů výzkumného subjektu. (1 – 5 b) 

 

5 – žadatel ve spolupráci s výzkumným subjektem podpořil realizaci nejméně 

jednoho komerčního projektu  

1 – žadatel se angažuje při řešení problematiky komerčních projektů  

0 – žadatel se neangažuje nebo nemá identifikovatelné výsledky 

 

 

K2.    Funkce VTP         (max. 34 bodů) 

 

                                                           
8 VPK - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož správcem je Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy. 
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K2.1. Projekt zajišťuje inkubační funkci nebo plánuje další projekt inkubátoru, který je 

řádně popsán v projektovém záměru                                                                (0 –12 b) 

 

 12 – ano 

 0 – ne 

 

K2.2. Projekt zajišťuje funkci nebo plánuje další projekt pro transfer technologií, který 

je řádně popsán v projektovém záměru                                                             (0 – 5 b) 

  

 5 – ano 

 0 – ne 

 

K2.3. Plní funkci školící a vzdělávací      (0 – 4 b) 

 

4 – ano, žadatel (i prostřednictvím partnera) realizuje vlastní vzdělávací projekty, 

disponuje nebo plánuje vytvoření vzdělávacího zázemí a pořizuje školící pomůcky 

(má akreditované či certifikované kurzy a potřebnou praxi) 

 0  –  neplní 

 

K2.4. Plní inovační funkci                     (0 – 8 b) 

 

8 – ano, žadatel má nastavená kritéria pro výběr firem k zasídlení podle 

inovačního potenciálu předmětu podnikání anebo již realizované produkce    

4 – ano, žadatel má nastavena tato kritéria, ale vzhledem např. k regionálním 

podmínkám nebude vždy při výběru firmy k zasídlení zohledňovat toto kritérium 

0 – neplní, kritéria nastavena nejsou 

 

K2.5. Má zajištěnu mezinárodní spolupráci10                 (0 – 5 b) 

 

 5 – ano,  mezinárodní spolupráce je zajištěna alespoň ve střednědobém horizontu  

 0 – ne, spolupráce není zajištěna 

                                                                                                                                                                                     
9 Výzkumným subjektem se rozumí pracoviště vývoje a výzkumu (V a V). 
10 Prokázání zahraničních partnerů a rozsah spolupráce 
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 K3. Technické ukazatele       (max. 21 bodů) 

 

K3.1. Existuje stejně oborově zaměřený projekt v regionu popř. ve spádové oblasti 

výzkumného subjektu pro stejnou cílovou skupinu?    (0 – 5 b) 

 

  5 – ne 

  2 – ano, bez přímé konkurence (podobné oborové zaměření, jiná cílová skupina) 

  0 – ano, přímá konkurence (stejné oborové zaměření, stejná cílová skupina) 

 

K3.2. Investiční náklady projektu na 1m3 nově stavěných pronajímatelných ploch.  

            (0 – 3 b) 

 

3 – méně nebo rovno nákladům na 1m3 dle ukazatele průměrné orientační ceny 

stanovené metodikou RTS, a.s. na základě vyhlášky České komory 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

0 – více než náklady na 1m3 dle ukazatele průměrné orientační ceny stanovené 

metodikou RTS, a.s. na základě vyhlášky České komory autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě 

 

K3.3. Projektovaná kapacita nových pracovních míst ve vztahu k pronajímatelným 

plochám (při podmínce 1 pracovní místo odpovídá 12m2).   (0 – 3 b) 

 

  3 – méně nebo rovno 12m2 

 0 – více než 12 m2 

 

K3.4. Projekt využívá stávající průmyslové objekty nebo objekty občanské vybavenosti, 

které neslouží své původní funkci (např. využívá tzv. brownfields) nebo využívá 

při technickém řešení projektu obnovitelné zdroje energie        (0 – 10 b) 
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  10 – ano, obojí 

          5 – projekt využívá objekty, které neplní původní funkci 
 5 – projekt využívá obnovitelné zdroje energie 

 0 – ne 

 

 

 K4.    Přínos pro region           (max. 10 bodů) 

 

K4.1. Předpokládaný počet přepočtených pracovních míst vytvořených provozovatelem 

VTP a prostřednictvím firem zasídlených ve VTP   (0 – 6 b) 

 

6 - > 30 vytvořených přepočtených pracovních míst 

1 - ≤ 30 vytvořených přepočtených pracovních míst 

0 - ≤ 10 vytvořených přepočtených pracovních míst 

 

K4.2. Míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti VTP     (0 – 4 b) 

 

4 - region s vyšší mírou nezaměstnanosti, než je průměrná míra nezaměstnanosti 

v ČR 

0 - region s nižší mírou nezaměstnanosti, než je průměrná míra nezaměstnanosti 

v ČR 
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2. Zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů  

 

a) Musí být splněno – princip ANO/NE 

• Prokázána vazba na výzkumné subjekty (např. výzkumný ústav, VŠ, atd.) 

a prokázána spolupráce11 s těmito subjekty. 

• Vyjasněné majetkoprávní vztahy v souvislosti s projektem. 

• Připravená projektová dokumentace v požadované formě. 

• Zajištění profinancování projektu a jeho udržitelnost. 

• Ekonomické hodnocení žadatele dle přílohy č. 1. 

• Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí. 

 

b) Bodová kritéria 

 

K0.    Historie         (max. 15 bodů) 

 

K0.1. Podobné projekty realizované účastníky12 projektu            (0 – 7b) 

 

                 7 – úspěšně realizované projekty 

     0 – žádné projekty nebyly realizovány, nebo nebyly úspěšné 

 

K0.2. Projekt je součástí jiného většího projektu nebo navazuje na další projekty (např. 

VaVpI)         (0 – 8b) 

 

8 – řešením projektu dochází k významné synergii s jiným projektem sledujícím 

podobné cíle 

4 – řešením projektu dochází ke spolupráci s jiným projektem sledujícím podobné 

cíle 

0 – není žádný navazující projekt  

 

 

                                                           
11 Spolupráce bude prokázána formou smlouvy o spolupráci popř. vyjádřením podpory projektu a další 
spoluprací podepsané statutárním zástupcem daného subjektu. 
12 Účastník projektu je nejen žadatel, ale i právnické a fyzické osoby přímo zapojené do realizace projektu na 
základě písemně projevené vůle. 
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K1.    Vazba na výzkumný subjekt13        (max. 20 bodů) 

 

K1.1. Plánovaná spolupráce s výzkumnými ústavy nebo vysokými školami (na kterých 

mohou vznikat inovace a poskytují zázemí pro inovačně zaměřené firmy).   

           (1 – 10 b) 

10 – spolupráce již úspěšně probíhá 

5 –  spolupráce je specifikována 

1 –  spolupráce je obecně nastavena 

 

K1.2. Počet prokazatelně v praxi realizovaných projektů aplikovaného výzkumu za 

poslední dva roky (uveden název projektu, řešitel a kontakt na uživatele výstupu). 

          (1 – 5 b) 

5 –  ≥ 5 

1 –  < 5 

 

K1.3. Počet realizovaných „komerčních“14 projektů výzkumného subjektu. (1 – 5 b) 

 

5 – žadatel ve spolupráci s výzkumným subjektem podpořil realizaci nejméně 

jednoho komerčního projektu  

1 – žadatel se angažuje při řešení problematiky komerčních projektů  

0 – žadatel se neangažuje nebo nemá identifikovatelné výsledky 

 

 

K2.    Plní či plánuje funkci inkubátoru     (max. 34 bodů) 

 

K2.1. Nabízí dotované poradenské služby     (0 – 4 b) 

 4 – ano 

 0 – ne 

                                                           
13  Výzkumným subjektem se rozumí pracoviště vývoje a výzkumu (V a V). 
14 Komerční projekt je ten, který je ukončen identifikovatelným výstupem, tj. např. prodej licence, uvedení 
výrobku nebo služby na trh a jejich prodej, založení společnosti – např. spin-off firmy, angažování vědeckých 
pracovníků, apod. 
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K2.2. Nabízí dotované technické služby     (0 – 4 b) 

 4 – ano 

 0 – ne 

 

K2.3. Plní funkci školící a vzdělávací      (0 – 4 b) 

 4 – ano 

 0 – ne 

 

K2.4. Nabízí poradenství v oblasti financování start-ups   (0 – 4 b) 

 4 – ano 

 0 – ne 

 

K2.5. Plní funkci centra pro transfer technologií a je zajištěna mezinárodní spolupráce15.

                                                                                       (0 – 6 b) 

 6 – plní funkci centra a má zajištěnou mezinárodní spolupráci 

               – plní jen funkci centra, nebo má zajištěnou mezinárodní spolupráci  

 2 – plní přes partnera projektu 

 0 – ne 

 

K2.6. Možnost přesunu firmy po ukončení inkubace do dalších prostor      (0 –6 b) 

 6 – ano, má vlastní prostory 

 3 – ano, má zajištěného smluvního partnera  

 0 – ne 

 

K2.7. Plní inovační funkci                     (0 – 6 b) 

 

6 – ano, žadatel má nastavená kritéria pro výběr firem k zasídlení podle 

inovačního potenciálu předmětu podnikání anebo již realizované produkce    

                                                           
15 Prokázání zahraničních partnerů a rozsah spolupráce. 
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4 – ano, žadatel má nastavena tato kritéria, ale vzhledem např. k regionálním 

podmínkám nebude vždy při výběru firmy k zasídlení zohledňovat toto kritérium 

0  –   neplní, kritéria nastavena nejsou 

 

 

K3.    Technické ukazatele       (max. 21 bodů) 

 

K3.1. Existuje stejně oborově zaměřený projekt v regionu popř. ve spádové oblasti 

výzkumného subjektu pro stejnou cílovou skupinu?    (0 – 5 b) 

 

 5 – ne 

 2 – ano, bez přímé konkurence (podobné oborové zaměření, jiná cílová skupina) 

            0 – ano, přímá konkurence (stejné oborové zaměření, stejná cílová skupina)  

 

K3.2. Investiční náklady projektu na 1m3 nově stavěných pronajímatelných ploch. 

           (0 – 3 b) 

3 – méně nebo rovno nákladům na 1m3 dle ukazatele průměrné orientační ceny 

stanovené metodikou RTS, a.s. na základě vyhlášky České komory 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

0 – více než náklady na 1m3 dle ukazatele průměrné orientační ceny stanovené 

metodikou RTS, a.s. na základě vyhlášky České komory autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě 

 

K3.3. Projektovaná kapacita nových pracovních míst ve vztahu k pronajímatelným16 

plochám (při podmínce 1 pracovní místo odpovídá 12m2).  (0 – 3 b) 

   

  3 – méně nebo rovno 12m2 

 0 – více než 12 m2 

 

                                                           
16 Pronajímatelná plocha se zde rozumí plocha v objektu, jež je určená k zasídlení firem a zázemí provozovatele 
PI (kancelářská plocha). 
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K3.4. Projekt využívá stávající průmyslové objekty nebo objekty občanské vybavenosti, 

které neslouží své původní funkci (např. využívá tzv. brownfields) nebo využívá 

při technickém řešení projektu obnovitelné zdroje energie  (0 – 10 b) 

 

  10 – ano, obojí 

 5 – ano, využívá jen objekty, které neplní původní funkci nebo jen obnovitelné 

zdroje energie 

 0 – ne 

 

 

K4.    Přínos pro region                   (max. 10 bodů) 

 

K4.1. Předpokládaný počet přepočtených pracovních míst vytvořených provozovatelem 

inkubátoru a prostřednictvím firem zasídlených v inkubátoru  (0 – 6 b) 

 

6 - > 30 vytvořených přepočtených pracovních míst 

1 - ≤ 30 vytvořených přepočtených pracovních míst 

0 - < 10 vytvořených přepočtených pracovních míst 

 

K4.2. Míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti inkubátoru    (0 – 4 b) 

 

4 – region s vyšší mírou nezaměstnanosti, než je průměrná míra nezaměstnanosti 

v ČR 

0 – region s nižší mírou nezaměstnanosti, než je průměrná míra nezaměstnanosti 

v ČR 
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3. Zakládání a rozvoj center pro transfer technologií. 

 

a) Musí být splněno – princip ANO/NE 

 

• Prokázána vazba na výzkumné subjekty (např. výzkumný ústav, VŠ, atd.) 

a prokázána spolupráce17 s těmito subjekty. 

• Vyjasněné majetkoprávní vztahy v souvislosti s projektem. 

• Připravená projektová dokumentace v požadované formě. 

• Zajištění profinancování projektu a jeho udržitelnost. 

• Ekonomické hodnocení žadatele dle přílohy č. 1. 

• Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí 

 

b) Bodová kritéria 

 

 

K0.    Historie         (max. 18 bodů) 

 

 

K0.1. Podobné projekty realizované účastníky18 projektu            (0 – 5b) 

 

                 5 – úspěšně realizované projekty 

0 – žádné projekty nebyly realizovány, nebo nebyly úspěšné 

 

K0.2. Projekt je součástí jiného většího projektu nebo navazuje na další projekty (např. 

VaVpI)         (0 – 5 b) 

 

5 – řešením projektu dochází k významné synergii s jiným projektem sledujícím 

podobné cíle 

                                                           
17 Spolupráce bude prokázána formou smlouvy o spolupráci popř. vyjádřením podpory projektu a další 
spolupráce podepsaném statutárním zástupcem daného subjektu. 
18 Účastník projektu je nejen žadatel, ale i právnické a fyzické osoby přímo zapojené do realizace projektu na 
základě písemně projevené vůle. 
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2 – řešením projektu dochází ke spolupráci s jiným projektem sledujícím podobné 

cíle 

0 – není žádný navazující projekt  

 

K0.3. Počet realizovaných projektů vedoucích k ochraně duševního vlastnictví 

           (0 – 4 b) 

 4 – jeden a více projektů 

 0 – žádný projekt 

 

K0.4. Počet inovačních projektů      (0 – 4 b) 

 

 4 – jeden a více projektů 

 0 – žádný projekt 

 

 

K1.   Vazba na výzkumný subjekt19                (max. 30 bodů) 

  

K1.1. Plánovaná spolupráce s výzkumnými ústavy nebo vysokými školami (na kterých 

mohou vznikat inovace a poskytují zázemí pro inovačně zaměřené firmy).   

           (1 – 10 b) 

 

           10 – spolupráce již úspěšně probíhá 

            5 –  spolupráce je specifikována 

 1 –  spolupráce je obecně nastavena 

 

K1.2. Počet prokazatelně v praxi realizovaných projektů aplikovaného výzkumu 

výzkumného subjektu za poslední dva roky (uvést název projektu, řešitel 

a kontakt na uživatele výstupu).       (1 – 10 b) 

 

10 bodů - ≥ 10 projektů 

5 - ≥ 5 

1 - < 5 
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K1.3. Výčet účastí výzkumného subjektu v mezinárodních sítích a programech 

spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu, koordinačních a podpůrných 

aktivitách výzkumu a vývoje apod. (přesně uveden ověřitelný kontakt na leadera 

projektu, vlastní funkční www stránky projektu).   (1 – 5 b) 

 

            5 - > 4 

            2 - ≤ 4 

 1 - ≤ 2 

 

K1.4. Počet realizovaných „komerčních“20 projektů výzkumného subjektu ve spolupráci 

s žadatelem (angažování vědeckých pracovníků, spin-off firmy apod.). (1 – 5 b) 

 

            5 – žadatel ve spolupráci s výzkumným subjektem podpořil vznik spin – off firmy 

 1 – žadatel se angažuje při řešení problematiky spin-off  

 0 – žadatel se neangažuje nebo nemá identifikovatelné výsledky 

 

K2.    Plnění či plán funkce centra pro transfer technologií             (max. 45 bodů)  

 

K2.1. Technologický transfer v ČR      (0 – 5 b) 

  5 – ano 

  0 – ne 

 

K2.2. Mezinárodní technologický transfer                (0 – 5 b) 

  5 – ano 

  0 - ne 

 

K2.3. Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji21                 (0 – 5 b) 

  5 – ano 

  0 – ne 

                                                                                                                                                                                     
19  Výzkumným subjektem se rozumí pracoviště vývoje a výzkumu (V a V). 
20 Komerční projekt je ten, který je ukončen identifikovatelným výstupem, tj. např. prodej licence, uvedení 
výrobku nebo služby na trh a jejich prodej, založení společnosti, atd. 
21 Např. zapojení v programech a sítích. 
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K2.4. Odborné poradenství při realizaci technologického transferu  (0 – 5 b) 

  5 – ano 

  0 – ne 

 

K2.5. Zajišťování technologického auditu22     (0 – 3 b) 

  3 – ano 

  0 - ne 

 

K2.6. Pořádání kooperačních burz23      (0 – 4 b) 

  4 – ano 

  0 – ne 

 

K2.7. Pořádání technologických burz24     (0 – 4 b) 

  4 – ano 

  0 – ne 

 

K2.8. Poskytování technology watch25      (0 – 5 b) 

  5 – ano 

  0 – ne 

 

K2.9. Vedení databáze partnerů pro technologický vývoj   (0 – 2 b) 

  2 – ano 

  0 – ne 

 

K2.10. Účast na výstavách, konferencích a seminářích    (0 – 2 b) 

  2 – ano 

                                                           
22 Technologický audit – cílem je zjistit a porovnat technologickou úroveň firmy a posoudit schopnost firmy 
implementovat nové technologie. 
23 Kooperační burza – je to setkání zástupců firem a výzkumných a vývojových pracovišť s cílem navázat 
spolupráci na komerčním vývoji technologií. 
24 Technologická burza – umožňuje setkání podniků z různých zemí s cílem navázat vzájemně prospěšnou 
spolupráci při společném vývoji, výrobě a podnikání (joint ventures). 
25 Technology watch – centrum zajišťuje zájemcům z řad výzkumných organizací a inovačních podniků 
pravidelné dodávání souhrnných informací o novinkách ve vybraném technologickém oboru (např. o 
možnostech zapojení do mezinárodních výzkumných projektů rámcových programů EU, pořádaných 
konferencích a výstavách a technologických novinkách). 
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  0 – ne 

 

        K2.11.  Zajišťování zdrojů financování pro rozvoj firem26                             (0 - 5 b) 

           5 – ano 

  0 – ne  

 

 

K3.    Technické ukazatele           (max. 7 bodů) 

 

K3.1. Investiční náklady projektu na 1m3 nově stavěných pronajímatelných ploch. 

           (0 – 3 b) 

 

3 – méně nebo rovno nákladům na 1m3 dle ukazatele průměrné orientační ceny 

stanovené metodikou RTS, a.s. na základě vyhlášky České komory 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

0 – více než náklady na 1m3 dle ukazatele průměrné orientační ceny stanovené 

metodikou RTS, a.s. na základě vyhlášky České komory autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě 

 

K3.2. Projekt využívá stávající průmyslové objekty nebo objekty občanské vybavenosti, 

které neslouží své původní funkci (např. využívá tzv. brownfields) nebo využívá 

při technickém řešení projektu obnovitelné zdroje energie.  (0 – 4 b) 

 

  4 – ano, obojí 

 2 – ano, využívá jen objekty, které neplní původní funkci nebo jen obnovitelné 

zdroje energie 

 0 – ne 

 

 

 

 

 

                                                           
26  Zajištění finančních prostředků např. z fondů rizikového kapitálu, Business Angels. 
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4. Zakládání a rozvoj sítí Business Angels  

 

a) Musí být splněno – princip ANO/NE 

 

• Prokázána odborná způsobilost 

• Vazba na infrastrukturu generující, podporující apod. podnikatelské    

                   subjekty 

• Vyjasněné majetkoprávní vztahy v souvislosti s projektem 

• Zajištění profinancování projektu a jeho udržitelnost 

• Ekonomické hodnocení žadatele dle přílohy č. 1 

• Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí. 

 

 

b) Bodová kritéria 

 

K0.    Historie         (max. 20 bodů) 

 

 

K0.1. Podobné projekty realizované účastníky27 projektu            (0 – 9 b) 

 

                   9 – úspěšně realizované projekty 

0 – žádné projekty nebyly realizovány, nebo nebyly úspěšné 

 

K0.2. Je projekt součástí jiného většího projektu nebo navazuje na další projekty 

          (0 – 5 b) 

 

5 – řešením projektu dochází k významné synergii s jiným projektem sledujícím 

podobné cíle 

                                                           
27 Účastník projektu je nejen žadatel, ale i právnické a fyzické osoby přímo zapojené do realizace projektu na 
základě písemně projevené vůle. 
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2 – řešením projektu dochází ke spolupráci s jiným projektem sledujícím podobné 

cíle 

0 – není žádný navazující projekt  

 

K0.3. Počet realizovaných projektů vedoucích k zajištění finančních prostředků, tj.  

projektů realizovanými s investory a firmami v ranné fázi vzniku (např. spin-off, start-up) 

           (0 – 4 b) 

 4 – jeden a více projektů 

 0 – žádný projekt 

 

K0.3.1. Z toho inovačních projektů       (0 – 2 b) 

 

 2 – jeden a více projektů 

 0 – žádný projekt 

 

 

K1.    Rozsah vytvářené sítě poboček v krajích (NUTS3)   (max. 30 bodů) 

 

K1.1. Plánovaná síť poboček  pro poskytování  s projektem souvisejících služeb.  

                    (1 – 30 b) 

30 – síť poboček  ve více než 8 krajích 

20 –  síť poboček  ve více než 4 krajích 

10 –  síť poboček  ve více než 2 krajích 

 

 

 K2.    Funkce sítí Business Angels                  (max. 50 bodů) 

 

K2.1. Odborný tým žadatele splňuje odborné předpoklady                       (0 –20 b) 

 

   20 – kvalifikace členů týmu v technické a ekonomické oblasti 

                6 – jen technická nebo ekonomická odbornost členů týmu 

  0 – ne 

K2.2. Plnění rozsahu funkcí sítí Business Angels                                       (0 – 8 b) 
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 8 – ano 

            3 – některé 

 0 – ne 

 

K2.3. Vede nebo plánuje vedení databázi  Business Angels a potencionálních projektů

                                                                             (0 – 8 b) 

 

 8 – ano, žadatel disponuje vlastní databází  

 5 – ano, žadatel pouze prostřednictvím partnera28 disponuje databází 

 0 – neplní 

 

 

K2.4. Účast na výstavách, konferencích a seminářích    (0 – 4 b) 

  4 – ano 

  0 – ne 

 

        K2.5.  Zajišťování zdrojů financování pro rozvoj firem29                               (0 – 10 b) 

           10 – ano 

    3 – jen poradenství           

    0 – ne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28 Partnerem je buď účastník projektu anebo právnická nebo fyzická osoba, jejíž předmět podnikání je alespoň 
specifikován.  
29  Zajištění finančních prostředků např. z fondů rizikového kapitálu, Business Angels. 



 
Platnost od: 11.6.2008 

 

 20/22 

 
 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHA Č 1. – EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ŽADATELE  

(upraví se dle požadavků analytika ratingu) 

Ekonomické hodnocení žadatele  je kritérium typu ANO/NE – pokud není kritérium splněno, 
projekt nepostupuje dále. Body získané v rámci tohoto hodnocení se žadateli nesčítají s body 
získanými v bodovaných kritériích, tj. nezohledňují se v rámci bodových kritérií hodnocení  
projektu, jejichž maximálně možný zisk je 100 bodů. 

 
Podmínkou pro žadatele je získání minimálně 10 bodů (z max. 30 bodů) a současně musí 
platit, že  žadatel nesmí získat Ratingovou známku nižší než C+, jinak  bude z dalšího 
hodnocení vyřazen jako nepřijatelný, a rovněž v rámci hodnocení finanční realizovatelnosti 
projekt nezíská 0 bodů, tj. označení nevyhovující, jinak bude projekt z dalšího hodnocení 
vyřazen, a rovněž v rámci hodnocení vazeb na další ekonomicky spjaté subjekty projekt 
nezíská 0 bodů, tj. označení nevyhovující, jinak bude projekt z dalšího hodnocení vyřazen . 
 

K1.     Hodnocení finančního a nefinančního zdraví (rating)                         ( max.  15 bodů) 

Rating žadatele v sobě zahrnuje hodnocení žadatele k datu podání žádosti na základě 

jeho dvouleté historie (poslední dvě uzavřená období, dle daňového přiznání) 

a aktuálního čtvrtletí. Je koncipován tak, aby odrážel finanční a nefinanční situaci 

žadatele ve sledovaném období.   

 

Ratingová známka Body pro vstupní kritéria 

A 15 

B+ 12 

B 9 

B- 6 

C+ 3 

C, C- 0 

 

K2.      Hodnocení vazeb žadatele na další ekonomicky spjaté subjekty            ( max. 6 bodů) 

Hodnotí subjekty ekonomicky spjaté skupiny (mateřské společnosti, dcery a další 

subjekty) a jejich vazby na problémové subjekty ve skupině (negativní informace typu 

konkurzy, likvidace, exekuce, dlužníci) a závažnost těchto výskytů. 
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Ekonomicky spjaté skupiny Body pro vstupní kritéria 

Vyhovuje 6 

      Vyhovuje s výhradami 3 

Nevyhovuje 0 

 
K3.      Ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu                 (max. 9 body) 

 
Výsledné hodnocení založeno na bodovém ohodnocení jednotlivých hodnotících 

ukazatelů: 

• čistá současná hodnota NPV ,  

• finanční míra výnosnosti (vnitřní výnosové procento) IRR  porovnaná se 

zadanou výslednou diskontní sazbou DS  a 

• doba návratnosti investice DN  porovnaná s průměrnou dobou odpisování 

investice PDOI   

 

Podle konkrétních vypočtených hodnot jednotlivých ukazatelů a porovnání je přiřazen 

každému ukazateli zvlášť počet bodů následujícím způsobem: 

 

   

 

 

Výsledný počet bodů je součet bodů za jednotlivé ukazatele. Podle celkové výsledné 

hodnoty bodů je projekt doporučen nebo nedoporučen nebo doporučen s výhradami. 

 

Součet bodů > 3 DOPORUČENO  

Součet bodů = 3  DOPORUČENO S VÝHRADAMI.  

Součet bodů < 3 NEDOPORUČENO 

 

 

Ek. a fin. realizovatelnost programu
Body pro vstupní kritéria 

Doporučeno 9 
Doporučeno s výhradami 4 
Nedoporučeno 0 
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