Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria - Kontrola formálních náležitostí výzvy Technická pomoc - ERDF
způsob
hodnocení
(ano/ne,
kód
napravitelné/
nerelevantní,
hodnotitel/
kritéria název kritéria
funkce
nenapravitelné
nehodnoceno) MS2021+

hlavní zdroj informací

popis kritéria

F1

Žádost o podporu byla podána v vylučovací
předepsané formě

nenapravitelné

ano/ne

MS2021+

žádost o podporu

Posuzuje se, zda žádost o podporu byla finalizována v elektronické podobě v a) MS2021+ - kontrola ve fázi podání žádosti automaticky, jinak než elektronicky
IS KP21+. Žádost je podána až po jejím podepsání kvalifikovaným
žádost o podporu podat nelze
elektronickým podpisem formou ručního podání v IS KP21+.
b) hodnotitel - kontrola předložení žádosti v českém jazyce
Posuzuje se, zda byla žádost podána v jazyce stanoveném výzvou, tj. v
českém jazyce.

F2

V žádosti o podporu jsou vyplněny vylučovací
všechny povinné údaje

napravitelné

ano/ne

interní
hodnotitel/
MS2021+

žádost o podporu

Posuzuje se zejména ve fázi finalizace žádosti o podporu automaticky.
Posuzuje se, zda údaje uvedené v poli odpovídají věcnému zaměření pole.

interní
hodnotitel/
MS2021+

přílohy žádosti o
podporu

F3

Jsou doloženy všechny přílohy, a to v vylučovací
požadované formě

napravitelné

ano/ne

návod pro hodnotitele

a) MS2021+ - automatická kontrola u polí, která jsou nastavená jako povinná
b) hodnotitel - kontrola polí, která jsou označená jako povinná ve výzvě, PpŽP, SPpŽP

a) Posuzuje se, zda byly dodány všechny relevantní povinné / povinně
volitelné přílohy, které byly specifikovány ve výzvě, PpŽP, SPpŽP.
b) Posuzuje se, zda jsou všechny přílohy (povinné / povinně volitelné /
nepovinné) doloženy ve formě specifikované výzvou. Posuzuje se, zda
dokument není prázdný, zda obsah dokumentu odpovídá jeho názvu a zda
dokument odpovídá po formální stránce instrukcím uvedeným ve výzvě,
PpŽP, SPpŽP.

a) MS2021+ - kontrola doložení povinných příloh
b) hodnotitel - kontrola formy přílohy, tzn. dle specifikace výzvy (formát, vzor přílohy,
jazyk atp.)

c) Posuzuje se, zda všechny povinné / povinně volitelné / nepovinné přílohy
byly předloženy v jazyce stanoveném výzvou.

F4

Žádost o podporu včetně příloh je vylučovací
podepsána
statutárním
orgánem
žadatele

napravitelné

ano/ne

interní
hodnotitel/
MS2021+

žádost o podporu
přílohy žádosti o
podporu

Veškeré dokumenty obsahující kolonku pro podpis a uvedení
názvu/identifikačních znaků subjektu žadatele jsou opatřeny podpisem
statutárního orgánu nebo zástupce/zástupců statutárního orgánu.

a) MS2021+ - kontrola automaticky, bez podpisu nelze žádost o podporu podat na ŘO

Posuzuje se, zda je žádost opatřena elektronickým podpisem statutárního
orgánu nebo oprávněné osoby pověřené statutárním orgánem subjektu
žadatele, tzn. zda podpis odpovídá statutárnímu orgánu/oprávněné osobě
subjektu žadatele.

c) hodnotitel - v případě doložení plné moci / pověření kontrola náležitostí plné moci /
pověření

b) hodnotitel - kontrola relevance podpisu

Náležitosti plné moci / pověření jsou uvedeny v PpŽP / SPpŽP - příloha č. 7.

F5

Identifikační údaje žadatele jsou v vylučovací
souladu s výpisem z evidence, ve které
je žadatel registrován/uveden

napravitelné

ano/ne

interní
hodnotitel/
MS2021+

žádost o podporu
přílohy žádosti o
podporu
informace z veřejných
rejstříků

Posuzuje se, zda všechny požadované identifikační údaje žadatele (vč. jména a) MS2021+ - kontrola vyplnění povinných polí
statutárního orgánu nebo zástupce/zástupců statutárního orgánu a
jeho/jejich funkce) jsou v žádosti o podporu uvedeny a jsou v souladu
b) MS2021+ - kontrola souladu s výpisy z evidence
s výpisem z evidence, ve které je žadatel registrován/uveden.
c) hodnotitel - kontrola souladu s výpisy z evidence v případě, kdy nelze kontrolovat
Posuzuje se vlastnická struktura žadatele v souladu se zákonem č. 218/2000 prostřednictvím MS2021+
Sb., o rozpočtových pravidlech (více viz Pravidla pro žadatele a příjemce,
kap. 5.3).
d) hodnotitel - kontrola vlastnické struktury žadatele

F6

Předpokládaná doba realizace projektu vylučovací
je v souladu s podmínkami výzvy

napravitelné

ano/ne

interní
hodnotitel/
MS2021+

žádost o podporu

Posuzuje se, zda délka realizace projektu (počet měsíců) a období realizace
projektu (od-do) odpovídají podmínkám výzvy.

a) Kritérium je splněno v případě, že délka trvání projektu je v souladu s délkou trvání
projektu uváděnou ve výzvě a zároveň období realizace projektu je v souladu s výzvou.
b) Kritérium není splněno v případě, že délka trvání projektu není v souladu s délkou
trvání projektu uváděnou ve výzvě a nebo období realizace projektu není v souladu s
výzvou.

F7

Projekt byl projednán na PS TP OP vylučovací
JAK

nenapravitelné

ano/ne

interní
hodnotitel

žádost o podporu
přílohy žádosti o
podporu:
- zápis z jednání PS TP
OP JAK

Posuzuje se, zda byla žádost o podporu schválena PS TP OP JAK.

a) Kritérium je splněno, je-li doložen zápis z jednání PS TP OP JAK a ze zápisu je
zřejmé, že daná žádost o podporu byla PS TP OP JAK schválena.
b) Kritérium není splněno, pokud ze zápisu z jednání PS TP OP JAK není zřejmé, zda
byla daná žádost o podporu PS TP OP JAK schválena.

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria - Kontrola přijatelnosti výzvy Technická pomoc - ERDF

kód
kritéria

aspekt kvality
projektu

P1

účelnost

název kritéria

funkce

napravitelné/
nenapravitelné

způsob hodnocení
(ano/ne,
nerelevantní,
nehodnoceno)

Žádost o podporu je v souladu s věcným
zaměřením výzvy

vylučovací

nenapravitelné

ano/ne

hodnotitel/
MS2021+
interní
hodnotitel

hlavní zdroj informací

popis kritéria

žádost o podporu:
- Klíčové aktivity
- Specifické cíle
- Popis projektu

Posuzuje se, zda aktivity žádosti o podporu odpovídají podmínkám dané výzvy, a) Kritérium je splněno v případě, že jsou splněny zároveň všechny následující podmínky:
PpŽP, SPpŽP.
- žádosti o podporu není v rozporu s cíli ani aktivitami výzvy;
- způsob realizace aktivit není v rozporu s podmínkami pro realizaci projektu uvedenými
Posuzuje se, zda žadatel uvedl všechny povinné aktivity a povinně volitelné
ve výzvě;
aktivity dle znění výzvy, PpŽP, SPpŽP.
- žádost o podporu neobsahuje žádnou z vyloučených aktivit dle výzvy.

návod pro hodnotitele

přílohy žádosti o podporu:

P2

proveditelnost

Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele
vymezeného ve výzvě

vylučovací

nenapravitelné

ano/ne

interní
hodnotitel/
MS2021+

žádost o podporu:
- Subjekty projektu

Posuzuje se, zda žádost o podporu neobsahuje některou z vyloučených aktivit
dle znění výzvy, PpŽP, SPpŽP.

b) Kritérium není splněno v případě, že žádost o podporu je v rozporu s cíli a/nebo
aktivitami výzvy či způsob realizace aktivit je v rozporu s podmínkami pro realizaci
projektu uvedenými ve výzvě. Kritérium není splněno v případě, že žádost o podporu
obsahuje některou z vyloučených aktivit dle výzvy.

Posuzuje se, zda přihlášený subjekt žadatele ve výzvě splňuje podmínky a
kritéria stanovená ve výzvě, PpŽP, SPpŽP.

a) Kritérium je splněno v případě, že žadatele je možné identifikovat jako subjekt, který
je vymezen výzvou (např. škola, právnická osoba) a současně splňuje podmínky
stanovené výzvou a PpŽP, SPpŽP.

přílohy žádosti o podoru
b) Kritérium není splněno v případě, že žadatele není možné identifikovat jako subjekt,
který vymezuje výzva (např. škola, právnická osoba) nebo nesplňuje podmínky
stanovené výzvou a PpŽP, SPpŽP.
MS2021+ je provázán s insolvenčním rejstříkem pro kontrolu úpadku žadatele.

P3

proveditelnost

Místo realizace projektu je v souladu s
podmínkami výzvy

vylučovací

napravitelné

ano/ne

interní
hodnotitel/
MS2021+

žádost o podporu:
- Umístění
- Klíčové aktivity
- Popis projektu
- Specifické cíle

Posuzuje se, zda je místo realizace projektu v souladu s podmínkami a) Kritérium je splněno v případě, že místo realizace projektu odpovídá podmínkám
stanovenými výzvou, PpŽP, SPpŽP.
výzvy, PpŽP, SPpŽP.
b) Kritérium není splněno v případě, že místo realizace projektu neodpovídá podmínkám
výzvy, PpŽP, SPpŽP.

přílohy žádosti o podporu
P4

soulad s
horizontálními
principy

Soulad projektu s horizontálními principy

vylučovací

nenapravitelné

ano/ne

interní
hodnotitel

žádost o podporu

Posuzuje se soulad s horizontálními principy.

a) Kritérium je splněno v případě, že projekt není v rozporu s horizontálními principy.
Projekt má pozitivní/neutrální vliv nebo je cíleně zaměřený na horizontální téma.

přílohy žádosti o podporu
b) Kritérium není splněno v případě, že projekt je v rozporu s horizontálními principy.
Projekt má negativní vliv na horizontální téma.

P5

efektivnost/
účelnost

Vhodnost zvolených indikátorů výstupu a cílová vylučovací
hodnota indikátorů odpovídá věcnému záměru
projektu

napravitelné

ano/ne

interní
hodnotitel

žádost o podporu:
- Indikátory

Posuzuje se, zda žádost o podporu obsahuje všechny povinné indikátory
výstupu pro danou aktivitu. Posuzuje se, zda cílová hodnota indikátorů
odpovídá věcnému záměru projektu.

a) Kritérium je splněno v případě, že žadatel zvolil všechny povinné indikátory výstupu
pro danou aktivitu a cílová hodnota navržených indikátorů odpovídá věcnému záměru
projektu.

přílohy žádosti o podporu
b) Kritérium není splněno v případě, že žadatel nezvolil všechny povinné indikátory
výstupu pro danou aktivitu a/nebo cílová hodnota navržených indikátorů neodpovídá
věcnému záměru projektu.

P6

proveditelnost/
potřebnost

Soulad s Dlouhodobým plánem TP

vylučovací

nenapravitelné

ano/ne

interní
hodnotitel

žádost o podporu

přílohy žádosti o podporu:
- Dlouhodobý plán TP

P7

proveditelnost/
hospodárnost

Alokace a rozpočet projektu

vylučovací

napravitelné

ano/ne

interní
hodnotitel

žádost o podporu:
- Rozpočet
přílohy žádosti o podporu

Posuzuje se, zda je žádost o podporu v souladu s DP TP.
Posuzuje se, zda je navržený harmonogram aktivit nastaven realisticky a v
souladu s DP TP.

Posuzuje se soulad CZV žádosti o podporu s částkou alokovanou na výzvu.
Posuzuje se, zda je rozpočet sestaven v souladu s podmínkami výzvy, PpŽP,
SPpŽP.

a) Kritérium je splněno, pokud je žádost o podporu v souladu s DP TP,
aktivity/harmonogram z něj vychází.
b) Kritérium není splněno, pokud žádost o podporu není v souladu s DP TP,
aktivity/harmonogram z něj nevychází.

a) Kritérium je splněno v případě, že jsou CZV v žádosti o podporu v souladu s alokací
výzvy a rozpočet je sestaven v souladu se SPpŽP.
b) Kritérium není splněno, pokud CZV v žádosti o podporu nejsou v souladu s alokací
výzvy a/nebo rozpočet není sestaven v souladu se SPpŽP.

