Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných
prostřednictvím integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ)
Obecná kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ
Obecná kritéria přijatelnosti
Aspekt hodnocení podle Metodického
pokynu pro řízení výzev, hodnocení a
výběr projektů

Název kritéria

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

Potřebnost, účelnost

Soulad s horizontálními kritérii, potřebnost,
účelnost, efektivnost

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy ŘO IROP

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný
specifický cíl a výzvu.

Potřebnost, účelnost

Hodnocení (ANO/NE)
ANO – projekt je v souladu s cíli a podporovanými
aktivitami specifického cíle IROP, výzvy ŘO IROP a výzvy
nositele IPRÚ
NE – projekt není v souladu s cíli a podporovanými
aktivitami specifického cíle IROP, výzvy ŘO IROP a výzvy
nositele IPRÚ
ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy ŘO IROP
NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy ŘO IROP
ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro
příslušný specifický cíl IROP, výzvu ŘO IROP a výzvu
nositele IPRÚ
NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro
příslušný specifický cíl IROP, výzvu ŘO IROP a výzvu
nositele IPRÚ
ANO – projekt respektuje limity způsobilých výdajů;

Projekt respektuje
stanoveny.

limity

způsobilých

Výsledky projektu jsou udržitelné.

výdajů,

pokud

jsou

Efektivnost, účelnost, hospodárnost

Proveditelnost, účelnost

NE – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů

ANO – žadatel prokázal zajištění udržitelnosti výsledků a
zajištění dostatečné kapacity (finanční, personální) pro
udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování
NE – žadatel neprokázal zajištění udržitelnosti výsledků a
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text výzvy ŘO IROP
text výzvy nositele IPRÚ
specifická pravidla výzvy pro
žadatele a příjemce
žádost o podporu
studie proveditelnosti
text výzvy ŘO IROP
specifická pravidla výzvy pro
žadatele a příjemce
studie proveditelnosti
text výzvy ŘO IROP
text výzvy nositele IPRÚ
specifická pravidla výzvy pro
žadatele a příjemce
žádost o podporu
příloha - doklad o právní
subjektivitě
text výzvy ŘO IROP
rozpočet projektu
specifická pravidla výzvy pro
žadatele a příjemce
studie proveditelnosti
žádost o podporu
studie proveditelnosti
v SC 1.2 SUMP, SUMF, Karta
souladu
v SC 2.1 transformační plány
(deinstitucionalizace),
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zajištění dostatečné kapacity (finanční, personální) pro
udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP
(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost
mužů a žen).

Soulad projektu s horizontálními kritérii

ANO – projekt nemá negativní vliv na žádnou
z horizontálních priorit IROP (tj. má pozitivní nebo neutrální
vliv)








v SC 2.2 podnikatelský plán
v SC 3.1 plán návštěvnosti
žádost o podporu
EIA
studie proveditelnosti
v SC 2.2 Podnikatelský plán





žádost o podporu
studie proveditelnosti
v SC 1.1 Vybraná prioritní
regionální silniční síť, Plán
údržby
v SC 1.2 SUMP, SUMF, Karta
souladu

NE – projekt má negativní vliv na některou z horizontálních
priorit IROP
ANO – žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu
NE – žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu


Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.




Potřebnost





ANO – aktivity projektu jsou v souladu s pravidly veřejné 
podpory pro specifický cíl a danou výzvu
Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory.

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.

Účelnost

Riziko podvodu

NE – aktivity projektu nejsou v souladu s pravidly veřejné 
podpory pro specifický cíl a danou výzvu

ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená
doložili čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování
zájmů EU), podnikatelské subjekty a NNO předkládají výpis
z trestního rejstříku bez trestných činů dotačního podvodu
nebo poškozování zájmů EU




v SC 2.1 transformační plán
(deinstitucionalizace)
v SC 2.2 podnikatelský plán
v SC 2.4 Místní a krajské akční
plány
integrovaná strategie IPRÚ
žádost o podporu
specifická pravidla výzvy pro
žadatele a příjemce
studie proveditelnosti

příloha žádosti - Čestné
prohlášení; u žadatelů, kteří
nedokládají identifikaci
příloha žádosti - Výpis z trestního
rejstříku – NNO, podnikatelské
subjekty

NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení nebo výpis
z trestního rejstříku nebo výpis obsahuje trestný čin
dotačního podvodu nebo poškozování zájmů EU

Projekt odpovídá projektovému záměru, ke kterému vydal své
vyjádření řídící výbor IPRÚ

ANO – žádost o podporu a projektový záměr se shodují
v údajích: žadatel, výše dotace z EU, SR, popis projektu,
datum zahájení a ukončení, hodnoty indikátorů
Riziko podvodu

NE -– žádost o podporu a projektový záměr se neshodují
v některém z údajů: žadatel, výše dotace z EU, SR, popis
projektu, datum zahájení a ukončení, hodnoty indikátorů





žádost o podporu
vyjádření řídícího výboru IPRÚ
vč. projektového záměru
čestné prohlášení žadatele, že
předkládaná žádost o podporu
je totožná s projektovým
záměrem projednaným na ŘV
IPRÚ
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Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů odpovídají cílům
projektu.

Účelnost

ANO - Žadatel má adekvátně nastavené indikátory k
naplnění cíle projektu.
NE - Žadatel nemá adekvátně nastavené indikátory k
naplnění cíle projektu.


žádost o podporu a její
přílohy 

Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty IPRÚ
Kritéria formálních náležitostí

Žádost o podporu je podána v předepsané formě.


ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a 
obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti
s přílohami)

žádost o podporu
specifická pravidla výzvy pro
žadatele a příjemce

NE

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.


ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána 
statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem
žadatele.

žádost o podporu
příloha žádosti – pověření

NE

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují
náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě ŘO IROP.


ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy, 
které
obsahově
splňují
náležitosti,
požadované

v dokumentaci k výzvě ŘO IROP

žádost o podporu
přílohy žádosti
specifická pravidla výzvy pro
žadatele a příjemce

NE
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