KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ IROP
Obecná kritéria přijatelnosti
Název kritéria

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými
aktivitami výzvy.

Aspekt hodnocení podle
Metodického pokynu výzvy,
hodnocení a výběr projektů v
období 2021-2027

Potřebnost,
Účelnost

Způsob hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

ANO – Projekt je v souladu s cíli a podporovanými
aktivitami výzvy.
NE – Projekt není v souladu s cíli a
podporovanými aktivitami výzvy.

Potřebnost
Účelnost
Efektivnost

ANO – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy.
NE – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy.

Proveditelnost
Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou
výzvu.

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových
způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

Potřebnost
Účelnost

Efektivnost
Účelnost
Hospodárnost

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou
stanoveny.

Efektivnost
Účelnost

•
•
•
•

•
•

Soulad s horizontálními principy
Projekt je v souladu s podmínkami výzvy.

Referenční dokument

ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného
příjemce pro příslušnou výzvu.

•
•

•
•

Text výzvy
Pravidla pro žadatele a
příjemce
Žádost o podporu
Studie
proveditelnosti/podklady
pro hodnocení
Text výzvy
Pravidla pro žadatele a
příjemce
Žádost o podporu
Studie
proveditelnosti/podklady
pro hodnocení
Text výzvy
Pravidla pro žadatele a
příjemce
Žádost o podporu
Doklad o právní subjektivitě

NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného
příjemce pro příslušnou výzvu.

•
•

ANO – Projekt respektuje minimální a maximální
hranici celkových způsobilých výdajů.

•
•
•
•

Text výzvy
Žádost o podporu
Rozpočet projektu
Studie
proveditelnosti/podklady
pro hodnocení

•
•
•

Text výzvy
Žádost o podporu
Rozpočet projektu

NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální
hranici celkových způsobilých výdajů.
NERELEVANTNÍ – Ve výzvě nejsou stanoveny
limity celkových způsobilých výdajů.
ANO – Projekt respektuje limity způsobilých
výdajů.
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Hospodárnost

NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých
výdajů.
NERELEVANTNÍ – Ve výzvě nejsou stanoveny
limity způsobilých výdajů.

Výstupy a výsledky projektu jsou udržitelné.

Proveditelnost
Účelnost

•
•

•
ANO – Žadatel prokázal zajištění realizace a
•
udržitelnosti výstupů a výsledků projektu a
zajištění dostatečné kapacity (finanční, personální)
pro udržitelnost projektu.
•
NE – Žadatel neprokázal zajištění realizace a
udržitelnosti výstupů a výsledků projektu a
•
zajištění dostatečné kapacity (finanční, personální)
pro udržitelnost projektu.
•
•
•
•

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.

Potřebnost

ANO – Žadatel dostatečně zdůvodnil potřebu
realizace projektu.
NE – Žadatel dostatečně nezdůvodnil potřebu
realizace projektu.

•
•
•
•
•

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory.

Proveditelnost

ANO – Všechny části projektu jsou v souladu
s pravidly veřejné podpory pro danou výzvu.
NE – Některé části projektu nejsou v souladu
s pravidly veřejné podpory pro danou výzvu.

•
•
•

Pravidla pro žadatele a
příjemce
Studie
proveditelnosti/podklady
pro hodnocení
Žádost o podporu
Studie
proveditelnosti/podklady
pro hodnocení
v SC 4.2 transformační
plány (deinstitucionalizace)
v SC 4.3 transformační
plány (psychiatrie)
Žádost o podporu
Studie
proveditelnosti/podklady
pro hodnocení
v SC 1.1 souhlas hlavního
architekta e-Governmentu
v SC 2.1 Plán mobility,
Karta souladu
v SC 2.3 RAP (pro ZZS)
v SC 3.1 Prioritní regionální
silniční síť, RAP
v SC 4.1 Místní a krajské
akční plány, v případě SŠ a
speciálních škol RAP
v SC 4.2 transformační
plán, RAP a souhlas MPSV
(deinstitucionalizace)
v SC 4.3 Věstníky MZd,
Národní akční plán pro
duševní zdraví 2020–2030
Žádost o podporu
Pravidla pro žadatele a
příjemce
Studie
proveditelnosti/podklady
pro hodnocení
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•

Právnická osoba žadatele včetně jeho statutárního orgánu,
případně fyzická osoba podnikající, je trestně bezúhonná.

Zvolené indikátory, jejich výchozí a cílové hodnoty a datum
jejich dosažení odpovídají cílům projektu.

Proveditelnost

Účelnost

ANO – Žadatel – právnická osoba žadatele včetně
jeho statutárního orgánu, případně fyzická osoba
podnikající – doložil čestné prohlášení (dotační
•
podvod, poškozování zájmů EU, atd.).
NE – Žadatel – právnická osoba žadatele včetně
jeho statutárního orgánu, případně fyzická osoba
podnikající – nedoložil čestné prohlášení (dotační
podvod, poškozování zájmů EU, atd.).
ANO –Zvolené indikátory, jejich výchozí a cílové
hodnoty a datum jejich dosažení odpovídají cílům
projektu.
NE – Zvolené indikátory, jejich výchozí a cílové
hodnoty a datum jejich dosažení neodpovídají
cílům projektu.

•
•
•

Přílohy žádosti o podporu
k veřejné podpoře
stanovené výzvou

Čestné prohlášení
v MS2021+

Žádost o podporu
Pravidla pro žadatele a
příjemce
Studie
proveditelnosti/podklady
pro hodnocení

ANO – Skutečný majitel/skuteční majitelé nejsou
veřejným funkcionářem ve střetu zájmů dle §4c
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Skutečný majitel/skuteční majitelé žadatele nejsou veřejným
funkcionářem ve střetu zájmů dle §4c zákona č. 159/2006 Sb., o
střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Proveditelnost

NE – Skutečný majitel/skuteční majitelé právnické
osoby žadatele jsou veřejným funkcionářem ve
střetu zájmů dle §4c zákona č. 159/2006 Sb., o
střetu zájmů, případně skuteční majitelé nebyli
žadatelem dostatečně průkazně doloženi a nelze
je s určitostí identifikovat.

•
•

Žádost o podporu
Výpis z evidence
skutečných
majitelů/prohlášení
žadatele, že není evidující
osobou

•
•

Žádost o podporu
Studie
proveditelnosti/podklady
pro hodnocení

NERELEVANTNÍ – Právnická osoba
žadatele/fyzická osoba podnikající není evidující
osobou – viz §7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci
skutečných majitelů, případně je žadatelem
fyzická osoba nepodnikající.

Projekt dodržuje základní práva, nemá negativní vliv na
genderovou rovnost a nevede k diskriminaci.

Soulad s horizontálními principy

ANO – Žadatel ve studii proveditelnosti/v
podkladech pro hodnocení popsal, že projekt
dodržuje základní práva, nemá negativní vliv na
genderovou rovnost a nevede k diskriminaci.
NE – Žadatel ve studii proveditelnosti/v
podkladech pro hodnocení nepopsal, že projekt
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dodržuje základní práva, nemá negativní vliv na
genderovou rovnost a nevede k diskriminaci, nebo
uvedl, že projekt nedodržuje základní práva, má
negativní vliv na genderovou rovnost a/nebo vede
k diskriminaci.

Projekt je v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Projekt není uveden na seznamu strategických projektů
schválené strategie městské metropolitní oblasti/aglomerace
ITI.

Soulad s horizontálními principy

ANO – Z popisu ve studii proveditelnosti/v
podkladech pro hodnocení vyplývá, že projekt je
v souladu s principy udržitelného rozvoje a jako
•
celek nemá negativní vliv na životní prostředí.
•
NE – Z popisu ve studii proveditelnosti/v
podkladech pro hodnocení nevyplývá, že projekt je
v souladu s principy udržitelného rozvoje, nebo že
jako celek nemá negativní vliv na životní prostředí.
ANO – Projekt není uveden na seznamu
strategických projektů schválené strategie
městské metropolitní oblasti/aglomerace ITI.

Proveditelnost

Kritérium bude využito ve výzvách pro individuální projekty.

NE – Projekt je uveden na seznamu strategických
projektů schválené strategie městské metropolitní
oblasti/aglomerace ITI.

•
•

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti /
podklady pro hodnocení

Žádost o podporu
Seznamy strategických
projektů MO/A

NERELEVANTNÍ – Projekt je zaměřen na aktivitu,
která není obsažena v ITI.

Žádost o podporu odpovídá projektovému záměru, ke kterému
vydala své kladné vyjádření MAS.
Kritérium bude využito ve výzvách pro projekty CLLD.

Žádost o podporu odpovídá projektovému záměru, ke kterému
vydal své kladné vyjádření řídicí výbor ITI.

Proveditelnost

Proveditelnost

ANO – Žádost o podporu a projektový záměr se
shodují v údajích: žadatel, popis projektu (projekt
se stejnými aktivitami), datum zahájení a ukončení
realizace projektu a zároveň výše dotace z EU je
•
shodná či nižší, cílové hodnoty indikátorů jsou
•
shodné či vyšší.
•

Žádost o podporu
Kladné vyjádření MAS o
souladu se schválenou
strategií CLLD
Projektový záměr

•
ANO – Žádost o podporu a projektový záměr se
•
shodují v údajích: žadatel, popis projektu (projekt
se stejnými aktivitami), datum zahájení a ukončení •

Žádost o podporu
Kladné vyjádření ŘV ITI
Projektový záměr

NE – Žádost o podporu a projektový záměr se
neshodují v některém z údajů: žadatel, popis
projektu (projekt se stejnými aktivitami), datum
zahájení nebo ukončení realizace projektu a/nebo
výše dotace z EU je vyšší a/nebo cílové hodnoty
indikátorů jsou nižší.
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Kritérium bude využito ve výzvách pro projekty ITI.

realizace projektu a zároveň výše dotace z EU je
shodná či nižší, cílové hodnoty indikátorů jsou
shodné či vyšší.
NE – Žádost o podporu a projektový záměr se
neshodují v některém z údajů: žadatel, popis
projektu (projekt se stejnými aktivitami), datum
zahájení nebo ukončení realizace projektu a/nebo
výše dotace z EU je vyšší a/nebo cílové hodnoty
indikátorů jsou nižší.
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Kritéria formálních náležitostí
Název kritéria

Žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje
všechny náležitosti.

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.
Kritérium bude využito ve výzvách pro individuální projekty a projekty ITI.

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele a
zástupcem MAS.
Kritérium bude využito ve výzvách pro projekty CLLD.

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a splňují náležitosti
požadované v dokumentaci k výzvě.

Aspekt hodnocení podle
Metodického pokynu výzvy,
hodnocení a výběr projektů v
období 2021-2027

Proveditelnost

Proveditelnost

Proveditelnost

Způsob hodnocení
(ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

ANO – Žádost o podporu je podána
v předepsané formě a obsahově splňuje všechny
•
náležitosti.
•
NE – Žádost o podporu není podána
v předepsané formě a obsahově nesplňuje
všechny náležitosti.
ANO – Žádost o podporu je podepsána
statutárním zástupcem nebo oprávněným
zástupcem žadatele.

Žádost o podporu
Pravidla pro žadatele a
příjemce

•
•

Žádost o podporu
Plná moc / pověření

ANO – Žádost o podporu je podepsána
statutárním zástupcem nebo zástupcem žadatele
a zástupcem MAS.
•
•
NE – Žádost o podporu není podepsána
statutárním zástupcem nebo zástupcem žadatele
a/nebo zástupcem MAS.

Žádost o podporu
Plná moc / pověření

NE – Žádost o podporu není podepsána
statutárním zástupcem nebo oprávněným
zástupcem žadatele.

ANO – K žádosti o podporu jsou doloženy
všechny povinné přílohy, které splňují náležitosti
požadované v dokumentaci k výzvě a které jsou
v souladu se žádostí o podporu.
Proveditelnost

Referenční dokument

NE – K žádosti o podporu nejsou doloženy
všechny povinné přílohy nebo povinné přílohy
nesplňují náležitosti požadované v dokumentaci
k výzvě, nebo nejsou v souladu se žádostí o
podporu.

•
•
•

Žádost o podporu
Přílohy žádosti
Pravidla pro žadatele a
příjemce
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