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SC 5.1 ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍHO ŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE PROGRAMU 
 

Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 5.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu 

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle 

Metodického pokynu pro řízení 
výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Projekt je zaměřen pouze na činnosti žadatele v implementaci 

IROP nebo IOP. Potřebnost 

ANO - Způsobilé výdaje projektu jsou určeny 

pouze na činnosti ŘO/CRR ČR pro implementaci 

IROP/IOP. 

NE - Způsobilé výdaje projektu nejsou určeny 

pouze na činnosti ŘO CRR ČR pro implementaci 

IROP/IOP. 

 žádost o podporu 

 Rozhodnutí ministryně o 
pověření CRR 

 Operační manuál IROP 

 specifická pravidla výzvy 
pro žadatele a příjemce 

 

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. 

 

Účelnost 

 

ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům 

projektu.  

NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají 

cílům projektu.  

 

 žádost o podporu 

 specifická pravidla výzvy 
pro žadatele a příjemce  

 

Přirazené indikátory jsou provázány s aktivitami projektu. 
Účelnost 

ANO - Přirazené hodnoty indikátorů jsou 

provázány s aktivitami projektu.  

NE - Přirazené hodnoty indikátorů nejsou 

provázány s aktivitami projektu. 

 žádost o podporu 

 specifická pravidla výzvy 
pro žadatele a příjemce  

 

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní 

kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. 

 

Proveditelnost 
Účelnost 

ANO - Žadatel popsal detailně zajištění realizace 

a udržitelnosti projektu v žádosti.  

NE - Žadatel nepopsal detailně zajištění realizace 

a udržitelnosti projektu v žádosti.  

 žádost o podporu 

 příloha - podklady pro 
hodnocení 

 příloha - rozpočet projektu  

Finanční náklady odpovídají stanoveným limitům způsobilých Hospodárnost ANO - Finanční náklady odpovídají limitům  žádost o podporu 
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výdajů.  způsobilých výdajů nebo cenám v daném místě a 

čase obvyklým a pro položky, kde nejsou 

stanoveny limity, odpovídají cenám v daném 

místě a čase obvyklým. 

NE - Finanční náklady neodpovídají limitům 

způsobilých výdajů nebo cenám v daném místě a 

čase obvyklým a pro položky, kde nejsou 

stanoveny limity, neodpovídají cenám v daném 

místě a čase obvyklým. 

 

 specifická pravidla výzvy 
pro žadatele a příjemce 
(tabulka - Limity 
způsobilých výdajů) 

Výdaje jsou nezbytné pro dosažení cílů projektu. 
Účelnost 

ANO - Výdaje, uvedené v žádosti, jsou nezbytné 

pro dosažení cílů projektu. 

NE - Výdaje, uvedené v žádosti, nejsou nezbytné 

pro dosažení cílů projektu.  

 žádost o podporu 

 specifická pravidla výzvy 
pro žadatele a příjemce  

 příloha - podklady pro 
hodnocení 

Počet přepočtených pracovních úvazků v projektu je součástí 

plánu Analýzy administrativní kapacity pro potřebu 

implementace IROP v programovém období 2014-2020. 

Účelnost 
Potřebnost 
Efektivnost 

 

ANO - Počet FTE, uvedený v žádosti, je součástí 

plánu Analýza administrativní kapacity pro 

potřebu implementace IROP v programové 

období 2014-2020. 

NE - Počet FTE, uvedený v žádosti, není 

součástí plánu Analýza administrativní kapacity 

pro potřebu implementace IROP v programové 

období 2014-2020. 

Nerelevantní - Projekt není zaměřen na zajištění 

administrativní kapacity.  

 žádost o podporu 

 specifická pravidla výzvy 
pro žadatele a příjemce  

 Analýza administrativní 
kapacity pro potřebu 
implementace IROP v 
programovém období 
2014-2020 platná v době 
předložení žádosti 

Studie a evaluace jsou součástí Evaluačního plánu IROP pro 

programové období 2014–2020 (kromě neplánovaných). 
Účelnost 

Potřebnost 

ANO - Aktivity projektu jsou součástí Evaluačního 

plánu IROP pro programové období 2014-2020.  

NE - Aktivity projektu nejsou 

součástí Evaluačního plánu IROP pro 

programové období 2014-2020.  

 žádost o podporu 

 Evaluační plán IROP pro 
programové období 2014–
2020 (příloha PPŽP) 
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Nerelevantní - V případě neplánovaných Studií a 

evaluací a projektů, které nejsou zaměřeny na 

Studie a evaluace. 

Komunikační a propagační aktivity jsou součástí 

Komunikačního plánu IROP 2015-2023, a příslušných ročních 

komunikačních plánů IROP (kromě neplánovaných). 

Účelnost 
Potřebnost 

ANO - Aktivity projektu jsou součástí 

Komunikačního plánu IROP 2015-2023 a 

příslušného ročního komunikačního plánu IROP. 

NE - Aktivity projektu nejsou součástí 

Komunikačního plánu IROP 2015-2023 a 

příslušného ročního komunikačního plánu IROP. 

Nerelevantní - V případě neplánovaných 

komunikačních a propagačních aktivit a projektů, 

které nejsou zaměřeny na komunikační a 

propagační aktivity.  

 žádost o podporu 

 Komunikační plán IROP 
2015-2023 a příslušný 
roční komunikační 
plán/plány  IROP 

Vzdělávací aktivity odpovídají popisům činností pracovních 

pozic dle katalogu pracovních pozic. 
Účelnost 

Potřebnost 

ANO - Aktivity projektu odpovídají popisům 

činnosti pracovních pozic dle katalogu pracovních 

pozic. 

NE - Aktivity projektu neodpovídají popisům 

činnosti pracovních pozic dle katalogu pracovních 

pozic. 

Nerelevantní - Projekt není zaměřen na 

vzdělávací aktivity. 

 žádost o podporu 

 Katalog pracovních pozic 
(příloha Analýzy 
administrativní kapacity 
pro potřebu implementace 
IROP v programovém 
období 2014-2020) 


