
POKYNY K HODNOCENÍ
DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA PODNIKÁNÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 2021 - TECHART VOUCHER

Za hlavní podklad pro hodnocení žadatele v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 - TechArt voucheru je považována Žádost o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (především její Projektová část; dále jen "Žádost"). Hodnotitel je povinen seznámit se s žádostí každého žadatele, 
která je mu zaslána ke zhodnocení, a vyplnit hodnoticí list dle těchto pokynů.

Hodnoticí list se skládá ze dvou částí - bodové části a textové části.

1. Bodová část:

U každé dílčí otázky hodnoticího kritéria (A, B, C) má hodnotitel na výběr z 6 bodových hodnot ohodnocení (v rozmezí 0 až 5 bodů). Uvedené a hodnocené otázky 
odpovídají struktuře Projektové části Žádosti. Body hodnotitel uděleje na základě uvedené charakteristiky bodové škály. Charakteristika bodové škály je u každé dílčí 
otázky rozdělena do 3 stupňů (0-1 bod, 2-3 body a 4-5 bodů). Hodnotitel, na základě odpovědi žadatele posoudí, k jakému stupni se jeho odpověď nejvíce přibližuje (u 
každého stupně má hodnotitel na výběr ze dvou bodových hodnot, a to na základě toho, zda žadatel naplňuje charakteristiku daného stupně zcela, jen částečně nebo 
dokonce vůbec) a udělí příslušný počet bodů do určené buňky.

Poslední bodovanou oblastí je Obsah projektu a jeho dopad, posuzující stručnost a výstižnost popisu podstaty projektu (tzn. jeho srozumitelnost) a jeho potenciální dopad 
na různé skupiny (zákazník/uživatel, MS kraj, trh, společnost apod.). Obdobně jakou u hodnoticích kritérií výše má hodnotitel možnost na výběr z 6  bodových hodnot 
ohodnocení (v rozmezí 0 až 5 bodů).

2. Textová část:

Zároveň hodnotitel uvede ke každému kritériu formou slovního komentáře jasné zdůvodnění uděleného bodového hodnocení.  Tento slovní komentář musí obsahovat 
jasné argumenty podložené relevantními částmi Žádosti. Za neakceptovatelné lze označit komentáře, které (volně) kopírují texty ze sloupce Charakteristika bodové škály 
v bodové části Hodnoticího listu či komentáře obecného charakteru bez evidentního prokázání znalosti Žádosti. Tyto komentáře, včetně závěrečného shrnutí a doporučení 
pro žadatele musÍ posloužit – na základě průkazného doložení odpovídajícího udělení počtu bodů – i následným úrovním hodnoticího procesu.

Všechny komentáře, včetně závěrečného zhodnocení, musí posloužit v následné úrovni hodnoticího procesu i jako podklad pro poskytnutí zpětné vazby žadateli.



Žadatel:

Kritérium Body Charakteristika bodové škály

A) PRODUKT MAX. 15

Celkem bodů za kritérum A) 0

B) ZÁKAZNÍK MAX. 10

Celkem bodů za kritérum B) 0

C) AMBICE MAX. 15

Celkem bodů za kritérum C) 0

OBSAH PROJEKTU A JEHO DOPAD MAX. 5

Celkový počet bodů 0

Hodnoticí list
Podpora podnikání v Moravkoslezském kraji 2021 - TechArt voucher

A.1) Co je Vaším produktem? Jaké jsou 
jeho funkce? Jaké produkty existují, 
které se svými vlastnostmi a užitím 
bliží Vašemu (popište je)? V čem je Váš 
produkt lepší?

0-1: Žadatel uvádí velmi obecný, nepřehledný či vágní popis svého produktu bez jasné charakteristiky jeho funkcí. Nemá povědomí o 
konkurenčním/obdobném produktu nebo nemá o takovémto produktu příliš velký přehled, jeho případný popis je obecný a vágní. Neuvádí 
žádnou nezkopírovatelnou výhodu či unikátní vlastnost svého produktu.
2-3: Žadatel uvádí stručný popis svého produktu včetně popisu jeho základních funkcí. Má povědomí pouze o produktech své přímé 
konkurence. Z popisu produktu je patrné, že žadatelův produkt má oproti konkurenci unikátní výhodu/y.
4-5: Žadatel uvádí podrobný popis svého produktu včetně detailní specifikace jeho vlastností. Žadatel má široký přehled a povědomí o 
produktech své přímé a nepřímé konkurence (charakterizuje jejich přednosti a nedostatky ve srovnání se svým produktem). Přichází s 
unikátním řešením problému.

A.2) V jakém prostředí se bude Váš 
produkt využívat? Existují nějaké 
omezující faktory či překážky při 
využívání Vašeho produktu v daném 
prostředí? Bude Váš produkt schopen 
odolat pravidelnému používání?

0-1: Žadatel uvádí vágní nebo obecný popis prostředí bez uvedení jakýchkoliv omezujících faktorů či překážek. Neuvádí (nebo pouze ve 
stručnosti) způsoby, jakým jeho produkt odolá pravidelnému užívání.
2-3: Žadatel uvádí stručný popis prostředí, ve kterém se bude jeho produkt využívat a stanovuje či vnímá max. jeden omezující faktor či 
překážku využívání svého produktu v daném prostředí. Do jisté míry specifikuje i nároky pravidelného užívání svého produktu včetně 
způsobu řešení opotřebení.
4-5: Žadatel uvádí podrobný popis všech prostředí, ve kterých se bude jeho produkt využívat a má jasný přehled o veškerých případných 
překážkách a faktorech majících vliv na používání jeho produktu, které zároveň i jasně definuje. Uvádí veškeré nároky pravidelného užívání 
produktu a má promyšlený způsob řešení opotřebení všech jeho aspektů vlivem pravidelného používání.

A.3) Jaký materiál bude využit k výrobě 
produktu? Z kolika částí se skládá 
konečný produkt? Bude výrobní proces 
snadno produkovat konečný produkt? 
Jakým způsobem bude zaručena vysoká 
kvalita produktu?

0-1: Žadatel uvádí velmi obecný popis výrobního procesu konečného produktu a z kolika částí se skládá konečný produkt. Uvádí vágní 
charakteristiku použitého materiálu při výrobě tohoto produktu a nedefinuje (nebo pouze ve zkratce) jakým způsobem hodlá zajistit 
vysokou kvalitu konečného produktu.
2-3: Žadatel uvádí ve stručnosti popis výrobního procesu, použitý materiál při výrobě, počet a popis komponent, ze kterých je tvořen 
konečný produkt a definuje opatření k zajištění vysoké kvality tohoto produktu.
4-5: Žadatel uvádí podrobný a přesvědčivý popis výrobního procesu konečného produktu, specifikaci použitého materiálu a popis jeho 
jednotlivých částí. Definuje veškeré způsoby a opatření k zajištění vysoké kvality produktu pravidelným užíváním.

B.1) Kdo je Váš zákazník/uživatel/cílová 
skupina (komu je produkt určen, kdo 
bude platit za tento produkt)?

0-1: Žadatel není schopen definovat svého zákaznika/cílovou skupinu, příp. popis je velmi obecný a vágní.
2-3: Žadatel má definovaného zákazníka (příp. cílovou skupinu), na kterého se svým produktem cílí, jeho popis je jasný, ale strohý, bez 
širšího rozhledu.
4-5: Žadatel prokazuje hlubokou znalost svých zákazníků/uživatelů/cílových skupin a je schopen je jasně, detailně a srozumitelně 
charakterizovat.

B.2) Jaké jsou potřeby/požadavky 
Vašeho zákazníka/uživatele, které 
tento produkt řeší ? Proč tyto potřeby 
nemohou být uspokojeny obdobným 
konkurenčním produktem?

0-1: Žadatel nedefinuje jasně a srozumitelně, jaké potřeby/požadavky zákazníka jeho produkt řeší, z popisu může být patrné, že dokonce 
žádné specifické potřeby zákazníka produkt neřeší.
2-3: Žadatel popisuje, jaké potřeby/požadavky zákazníka jeho produkt řeší, ale tyto potřeby/požadavky nejsou kompletní, ucelené nebo 
jsou definovány špatně.
4-5: Žadatel má jasnou představu, jaké potřeby/požadavky zákazníka jeho produkt řeší, kterou dokládá argumenty opírajícími se o znalost 
konkurenčních produktů, jejich předností a nedostatků.

C.1) Na jaký typ trhu chcete vstoupit? 
Jaká je velikost tohoto trhu (objem, 
geografická oblast apod.)? Jaký je 
předpokládaný růst tohoto trhu? Jaký 
je Váš předpokládaný očekávaný podíl 
na trhu?

0-1: Žadatel neuvádí přesvědčivou charakteristiku trhu, na který chce s produktem vstoupit, má zkreslené představy o velikosti tohoto 
trhu, jeho růstu a očekávaného zisku podílu na tomto trhu.
2-3: Žadatel uvádí ve stručnosti charakteristiku trhu, na který cílí. Svým popisem prokazuje znalost a povědomí o tomto trhu, jeho 
velikosti, růstu a jeho očekávání ohledně zisku podílu na trhu působí střídmě až ambiciózně, ale nemusí být naplněny.
4-5: Žadatel prokazuje široké povědomí o trhu, na který se svým produktem cílí. Popis tohoto trhu, jeho velikosti, růstu je zevrubný, jasný 
a srozumitelný. Žadatel má střízlivý pohled na očekávaný zisk podílu na trhu, který je dosažitelný.

C.2) Jaké bariéry vstupu na tento trh 
existují nebo které vnímáte? Jakým 
způsobem tyto bariéry chcete 
překonat? 

0-1: Žadatel nevnímá existenci žádných (nebo minimum) bariér pro vstup na cílový trh. Uvádí pouze vágní a obecné formulace (případně 
žádné), jakým způsobem tyto bariéry chce překonat (způsoby zdolání bariér jsou nerealizovatelné, nesplnitelné, nadnesené).
2-3: Žadatel má povědomí o existenci bariér vstupu na trh a ve stručnosti popisuje způsoby jejich překonání, které však nemusí být 
splnitelné/proveditelné.
4-5: Žadatel prokazuje hlubokou znalost trhu včetně bariér pro vstup na tento trh a má propracovanou či promyšlenou strategii, jak tyto 
bariéry překonat, které jsou splnitelné.

C.3) Popište zajištění rozpočtu na 
výrobu produktu.

0-1: Popis zajištění rozpočtu obsahuje chyby a neposkytuje jasný finanční obraz o pokrytí nákladů projektu.
2-3: Uvedený rozpočet poskytuje pouze základní obraz finanční stránky projektu, ale není úplný.
4-5: Rozpočet projektu je zpracován detailně a realisticky včetně způsobu zajištění financí.

Stručnost, výstižnost popisu podstaty 
projektu a jeho dopad (na cílovou 
skupinu, MS kraj, trh, společnost atd.).

0-1: Žádost je nesrozumitelná, obsahuje věcné chyby, neposkytuje hodnotiteli ucelený a jasný obraz o projektu. Z popisu projektu není 
patrný (či jen minimální) dopad.
2-3: Žádost je po věcné stránce bezchybná, vykazuje snahu o vystižení podstaty projektu, v některých bodech se žadateli podařilo stručně 
odpovědět na požadované otázky, ale poskytuje hodnotiteli pouze základní obrys podstaty projektu. Projekt má nebo může mít patrný 
dopad, ale není/nebude nikterak výrazný.
4-5: Žádost je napsána stručně, jasně, výstižně a srozumitelně a přináší rychlý a logický přehled o projektu. Z popisu projektu je patrné, že 
projekt má nebo bude mít výrazný dopad.



Kritérium Slovní ohodnocení

A) PRODUKT

B) ZÁKAZNÍK

C) AMBICE

OBSAH PROJEKTU A JEHO DOPAD

Datum vyhodnocení:

Jméno hodnotitele:

Hodnoticí list
Podpora podnikání v Moravkoslezském kraji 2021 - TechArt voucher

Uveďte celkový komentář k tomuto 
kritériu (tzn. včetně subkritérií A.1 - 
A.3) z bodové části Hodnoticího 
listu.

Uveďte celkový komentář k tomuto 
kritériu (tzn. včetně subkritérií B.1 - 
B.2) z bodové části Hodnoticího 
listu.

Uveďte celkový komentář k tomuto 
kritériu (tzn. včetně subkritérií C.1 - 
C.3) z bodové části Hodnoticího 
listu.

Uveďte celkový komentář k tomuto 
kritériu z bodové části Hodnoticího 
listu.

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ A 
DOPORUČENÍ

Uveďte celkové zhodnocení daného 
projektu, včetně min. tří doporučení 
pro žadatele (tzn. co by měl žadatel 
přehodnotit, domyslet, dopracovat 
atd.).
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