Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria - Kontrola formálních náležitostí výzvy MSCA Fellowships CZ

kód
kritéria název kritéria
F1
Žádost o podporu
předepsané formě

F2

V žádosti o podporu
všechny povinné údaje

byla

podána

jsou

funkce
v vylučovací

vyplněny vylučovací

způsob
hodnocení
(ano/ne,
napravitelné/ nerelevantní, hodnotitel/MS2021
nenapravitelné nehodnoceno) +
hlavní zdroj informací
nenapravitelné ano/ne
MS2021+
žádost o podporu

napravitelné

ano/ne

interní hodnotitel/
MS2021+

žádost o podporu

popis kritéria
Posuzuje se, zda žádost o podporu byla finalizována v elektronické podobě v IS KP21+. Žádost je podána až po
jejím podepsání kvalifikovaným elektronickým podpisem formou ručního podání v IS KP21+.

návod pro hodnotitele
a) MS2021+ - kontrola ve fázi podání žádosti automaticky, jinak než elektronicky žádost o podporu
podat nelze

Posuzuje se, zda byla žádost podána v jazyce stanoveném výzvou, tj. v českém jazyce.

b) hodnotitel - kontrola předložení žádosti v českém jazyce

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

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

F3

Jsou doloženy všechny přílohy, a to v vylučovací
požadované formě

napravitelné

ano/ne

interní hodnotitel/
MS2021+

přílohy žádosti o podporu

a) Posuzuje se, zda byly dodány všechny relevantní povinné / povinně volitelné přílohy, které byly specifikovány a) MS2021+ - kontrola doložení povinných příloh
ve výzvě, PpŽP, SPpŽP.
b) hodnotitel - kontrola formy přílohy, tzn. dle specifikace výzvy (formát, vzor přílohy, jazyk atp.)
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.
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

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

přílohy žádosti o podporu

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

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

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

F5

F6

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

Předpokládaná doba realizace projektu je vylučovací
v souladu s podmínkami výzvy

napravitelné

napravitelné

ano/ne

ano/ne

interní hodnotitel/
MS2021+

interní hodnotitel/
MS2021+

žádost o podporu:
- Subjekty projektu
- Osoby subjektu

Posuzuje se, zda všechny požadované identifikační údaje žadatele (vč. jména statutárního orgánu nebo
zástupce/zástupců statutárního orgánu a jeho/jejich funkce) jsou v žádosti o podporu uvedeny a jsou
v souladu s výpisem z evidence, ve které je žadatel registrován/uveden (např. rejstřík škol a školských zařízení,
obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů atd.).

a) MS2021+ - kontrola vyplnění povinných polí
b) MS2021+ - kontrola souladu s výpisy z evidence

přílohy žádosti o podporu:
- Prokázání vlastnické struktury Posuzuje se vlastnická struktura žadatele v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
(více viz Pravidla pro žadatele a příjemce, kap. 5.3).
informace z veřejných rejstříků

c) hodnotitel - kontrola souladu s výpisy z evidence v případě, kdy nelze kontrolovat prostřednictvím
MS2021+

žádost o podporu

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.

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

d) hodnotitel - kontrola vlastnické struktury žadatele

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

Výše vlastních zdrojů žadatele v přehledu vylučovací
financování je uvedena v souladu s výzvou

napravitelné

ano/ne/
nerelevantní

interní hodnotitel/
MS2021+

žádost o podporu:
- Přehled zdrojů financování

Posuzuje se, zda jsou v žádosti o podporu uvedeny vlastní zdroje žadatele (je-li pro konkrétní typ
žadatele/výzvu relevantní), a to v souladu s výzvou, PpŽP, SpŽP, kap. 5.10.5.

a) Kritérium je splněno v případě, že výše vlastních zdrojů odpovídá podmínkám výzvy, PpŽP, SPpŽP.
b) Kritérium není splněno v případě, že výše vlastních zdrojů neodpovídá podmínkám výzvy / PpŽP/
SPpŽP.

F8

Projekt je v souladu s pravidly veřejné
podpory

vylučovací

napravitelné

ano/ne

interní hodnotitel

žádost o podporu
přílohy žádosti o podporu

Posuzuje se:
a) U projektu, který v hodnocení programu H2020 / HE získal pečeť excelence (Seal of Excellence), zda
respektuje limity/podmínky aplikované výjimky (čl. 25b GBER) stanovené výzvou, PpŽP, SPpŽP. Kontrola
probíhá na základě prohlášení žadatele (příloha žádosti o podporu). Ověření se zaznamená do kontrolního
listu.

a) U projektu, který v hodnocení programu H2020 / HE získal pečeť excelence (Seal of Excellence), je
kritérium splněno v případě, že projekt respektuje limity/podmínky dané výjimky stanovené výzvou,
PpŽP, SPpŽP.
U projektu, který v hodnocení programu H2020 / HE nezískal pečeť excelence (Seal of Excellence), je
kritérium splněno v případě, že u projektu nejsou kumulativně naplněny znaky veřejné podpory.

b) U projektu, který v hodnocení programu H2020 / HE nezískal pečeť excelence (Seal of Excellence), zda u
b) U projektu, který v hodnocení programu H2020 / HE získal pečeť excelence (Seal of Excellence),
projektu nedochází ke kumulativnímu naplnění znaků veřejné podpory. Kontrola probíhá na základě prohlášení kritérium není splněno v případě, že projekt nerespektuje limity/podmínky dané výjimky stanovené
žadatele (příloha žádosti o podporu). Ověření se zaznamená do kontrolního listu.
výzvou / PpŽP / SPpŽP.
U projektu, který v hodnocení programu H2020 / HE nezískal pečeť excelence (Seal of Excellence),
kritérium není splněno v případě, že u projektu jsou kumulativně naplněny znaky veřejné podpory.

F9

Obrat žadatele

vylučovací

nenapravitelné ano/ne/
nerelevantní

interní hodnotitel

žádost o podporu

Posuzuje se, zda výše obratu splňuje podmínky stanovené výzvou (viz SPpŽP, kap. 5.3).

přílohy žádosti o podporu

F10

Není vedeno řízení ve stejné věci

vylučovací

nenapravitelné ano/ne

interní hodnotitel

žádost o podporu

a) Kritérium je splněno v případě, že výše obratu dosahuje hodnoty požadované výzvou, PpŽP, SPpŽP.
b) Kritérium není splněno v případě, že výše obratu nedosahuje hodnoty požadované výzvou / PpŽP /
SPpŽP.

Posuzuje se, zda žadatel je v souladu s podmínkami omezení výzvy (více viz kap. 5.1 výzvy).

a) Kritérium je splněno v případě, že jsou splněny podmínky omezení výzvy.
b) Kritérium není splněno v případě, že je nejsou splněny podmínky omezení výzvy.

F11

Režim financování

vylučovací

napravitelné

ano/ne

interní hodnotitel

žádost o podporu

Posuzuje se, zda žadatel uvedl v žádosti o podporu správný režim financování: ex-ante, ex-post dle výzvy / PpŽP a) Kritérium je splněno, pokud žadatel zvolil správný režim financování.
/ SPpŽP, kap. 5.10.
b) Kritérium není splněno, pokud žadatel nezvolil správný režim financování.

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria - Kontrola přijatelnosti výzvy MSCA Fellowships CZ

kód
kritéria

aspekt kvality
projektu

název kritéria

funkce

napravitelné/
nenapravitelné

způsob hodnocení
(ano/ne,
nerelevantní,
nehodnoceno)

P1

účelnost/
potřebnost

Žádost o podporu je v souladu s věcným
zaměřením výzvy

vylučovací

nenapravitelné

ano/ne

hodnotitel/
MS2021+
interní hodnotitel

hlavní zdroj informací

popis kritéria

návod pro hodnotitele

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

Posuzuje se, zda výběr mobilit odpovídá podmínkám výzvy a SPpŽP.

a) Kritérium je splněno v případě, že žadatel v Kalkulačce mobilit vybral pouze mobility v
souladu s výzvou a SPpŽP a zároveň v žádosti o podporu uvedl KA v souladu s výběrem mobilit
v Kalkulačce mobilit a podmínkami výzvy. Žádost o podporu neobsahuje vyloučenou aktivitu.

přílohy žádosti o podporu:
- Kalkulačka mobilit
- Žádost předložená do H2020/HE
- Evaluation summary report
P2

účelnost/
hospodárnost

Popis klíčových aktivit odpovídá podmínkám
výzvy

vylučovací

napravitelné

ano/ne

interní hodnotitel

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

Posuzuje se, zda žadatel uvedl v žádosti o podporu minimáně jednu povinně volitelnou
aktivitu dle znění výzvy, PpŽP, SPpŽP.

b) Kritérium není splněno v případě, že výběr mobilit v Kalkulačce mobilit neodpovídá
Posuzuje se, zda žádost o podporu neobsahuje některou z vyloučených aktivit dle znění výzvy, podmínkám výzvy / SPpŽP a/nebo KA v žádosti o podporu neodpovídá výběru mobilit v
PpŽP, SPpŽP.
Kalkulačce mobilit / podmínkám výzvy. Žádost o podporu obsahuje vyloučenou aktivitu.

Posuzuje se, zda název a popis KA odpovídá podmínkám výzvy a SPpŽP.
Posuzuje se, zda finanční nastavení jednotlivých mobilit je v souladu s podmínkami výzvy /
SPpŽP, což znamená, zda jednotlivé mobility a jejich součet odpovídá výpočtu v příloze
Kalkulačka mobilit, zda výpočet CZV v Kalkulačce mobilit je v souladu s CZV v rozpočtu
projektu a zda je dodržena i maximální výše celkových způsobilých výdajů.

přílohy žádosti o podporu:
- Kalkulačka mobilit
- Žádost předložená do H2020/HE
P3

proveditelnost/
efektivnost

Aktivity projektu jsou pro žadatele jedinečné

vylučovací

nenapravitelné

ano/ne

interní hodnotitel

žádost o podporu:
- Popis projektu
- Klíčové aktivity
přílohy žádosti o podporu

Posuzuje se, zda podpořením projektu nedojde k financování totožných výstupů, na které již
byla žadateli podpora poskytnuta v rámci jiného projektu OP JAK. Vždy se musí jednat o
aktivity/výstupy obsahově jiné/navazující/zaměřené na jinou cílovou skupinu atp. Ověření
proběhne prostřednictvím kontroly výstupů u subjektů v roli příjemců v databázi výstupů OP
JAK.

(MS2021+, databáze výstupů OP VVV / JAK)

a) Kritérium je splněno v případě, že finanční nastavení mobilit odpovídá aktivitám a
podmínkám výzvy / SPpŽP a zároveň popis a způsob realizace aktivit není v rozporu s
mobilitou a podmínkami pro realizaci mobility uvedenými ve výzvě / SPpŽP.
b) Kritérium není splněno v případě, že finanční nastavení mobilit neodpovídá aktivitám a
podmínkám výzvy / SPpŽP, popis a/nebo způsob realizace aktivit je v rozporu s mobilitou a
podmínkami pro realizaci mobility uvedenými ve výzvě / SPpŽP.

a) Kritérium je splněno v případě, že aktivity projektu jsou pro žadatele jedinečné, tzn.
podpořením projektu nedojde k financování totožných výstupů, na které již byla žadateli
podpora poskytnuta v rámci jiného projektu OP JAK.
b) Kritérium není splněno v případě, že aktivity projektu nejsou pro žadatele jedinečné, tzn.
podpořením projektu dojde k financování totožných výstupů, na které již byla žadateli
podpora poskytnuta v rámci jiného projektu OP JAK.

Žadatel dokládá čestné prohlášení, že na aktivity projektu nečerpal/nečerpá prostředky z
veřejných zdrojů.

P4

proveditelnost

Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele
vymezeného ve výzvě

vylučovací

nenapravitelné

ano/ne

interní hodnotitel/
MS2021+

žádost o podporu:
- Subjekty projektu

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

přílohy žádosti o podoru:
- Doklady prokazující splnění definice
oprávněného žadatele

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.
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.

P5

P6

proveditelnost

soulad
s horizontálními
principy

Místo realizace projektu je v souladu s
podmínkami výzvy

Soulad projektu s horizontálními principy

vylučovací

vylučovací

napravitelné

nenapravitelné

ano/ne

ano/ne

interní hodnotitel/
MS2021+

interní hodnotitel

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

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

Posuzuje se soulad s horizontálními principy.

a) Kritérium je splněno v případě, že projekt je v souladu 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 není v souladu s horizontálními principy.
Projekt má negativní vliv na horizontální téma.

P7

efektivnost/
účelnost

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

vylučovací

napravitelné

ano/ne

interní hodnotitel

žádost o podporu:
- Indikátory
přílohy žádosti o podporu:
- Kalkulačka mobilit

Posuzuje se, zda žádost o podporu obsahuje všechny povinné indikátory a povinně volitelné
indikátory podle aktivit a typu mobilit a jsou dodrženy povinné vazby mezi indikátory danými
výzvou. Posuzuje se, zda cílová hodnota indikátorů odpovídá věcnému obsahu klíčových
aktivit.

a) Kritérium je splněno v případě, že žadatel zvolil všechny povinné a povinně volitelné
indikátory pro danou aktivitu a typ mobility a jsou dodrženy povinné vazby mezi indikátory
danými výzvou a cílová hodnota navržených indikátorů odpovídá věcnému záměru projektu.
b) Kritérium není splněno v případě, že žadatel nezvolil všechny povinné a/nebo povinně
volitelné indikátory pro danou aktivitu a typ mobility a/nebo nejsou dodrženy povinné vazby
mezi indikátory danými výzvou a/nebo cílová hodnota navržených indikátorů neodpovídá
věcnému záměru projektu.

