
Změny kritérií pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím 

integrovaných územních investic (ITI) – ITI plzeňské metropolitní oblasti 

Obecná kritéria přijatelnosti pro integrované projekty ITI plzeňské metropolitní oblasti 

Původní znění 

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 

Metodického pokynu pro 

řízení výzev, hodnocení a 

výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Žádost o podporu odpovídá projektovému 

záměru, ke kterému vydal své vyjádření 

Řídicí výbor ITI plzeňské metropolitní 

oblasti. 

Riziko podvodu 

ANO – Žádost o podporu a projektový záměr se shodují v 

údajích: žadatel, popis projektu, hodnoty indikátorů. Zároveň 

výše dotace z EU uvedená v žádosti o podporu nepřevyšuje 

částku uvedenou v projektovém záměru. 

NE - Žádost o podporu a projektový záměr se neshodují 

v některém z údajů: žadatel, klíčové aktivity (popis projektu). 

Hodnoty indikátorů uvedené v žádosti jsou nižší než je uvedeno 

v projektovém záměru, nebo výše dotace z EU v žádosti o 

podporu převyšuje částku uvedenou v projektovém záměru. 

 žádost o podporu 

 vyjádření Řídicího výboru ITI  

 projektový záměr 

 čestné prohlášení žadatele o souladu 

žádosti o podporu s projektovým záměrem, 

projednaným Řídicím výborem ITI 

 

Nové znění 

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 

Metodického pokynu pro 

řízení výzev, hodnocení a 

výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 



Žádost o podporu odpovídá projektovému 

záměru, ke kterému vydal své vyjádření 

Řídicí výbor ITI plzeňské metropolitní 

oblasti. 

Riziko podvodu 

ANO – Žádost o podporu a projektový záměr se shodují v 

údajích: žadatel, klíčové aktivity (popis projektu). Hodnoty 

indikátorů uvedené v žádosti jsou stejné nebo vyšší než je 

uvedeno v projektovém záměru. Zároveň požadovaná výše 

dotace z EU uvedená v žádosti o podporu nepřevyšuje částku 

uvedenou v projektovém záměru. 

NE - Žádost o podporu a projektový záměr se neshodují 

v některém z údajů: žadatel, klíčové aktivity (popis projektu). 

Hodnoty indikátorů uvedené v žádosti jsou nižší než je uvedeno 

v projektovém záměru, nebo výše dotace z EU v žádosti o 

podporu převyšuje částku uvedenou v projektovém záměru. 

 žádost o podporu 

 vyjádření Řídicího výboru ITI  

 projektový záměr 

 čestné prohlášení žadatele o souladu 

žádosti o podporu s projektovým záměrem, 

projednaným Řídicím výborem ITI 

 

Odůvodnění 

Došlo ke zpřesnění kritérií pro hodnocení souladu projektového záměru a žádosti o podporu. Byly upřesněny možné odchylky od tohoto souladu vycházející z aktualizace 

MPIN s účinností od 1.5.2017. 

Kritéria dle specifických cílů pro integrované projekty ITI PMO  

Původní znění 

Specifický cíl 2.1 – aktivita – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ/ INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY – KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

Projekt je realizován s využitím objektu, 

který vyžaduje rekonstrukci. Efektivnost 

10 bodů – Projekt je realizován s využitím objektu, který vyžaduje 

rekonstrukci, tzn. nemovitost, která není dostatečně efektivně 

využívaná, je ze stavebního hlediska zanedbaná a zastaralá a nelze ji 

efektivně a plnohodnotně využívat, aniž by proběhl proces její 

regenerace či modernizace. 

0 bodů – Projekt je realizován v novostavbě nebo ve stávajícím 

objektu, který nevyžaduje rekonstrukci. 

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká sociálního 

bydlení/infrastruktury pro dostupnost a rozvoj soc. služby. 

 studie 
proveditelnosti 

 

Nové znění 



Specifický cíl 2.1 – aktivita – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ/ INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY – KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

Projekt je realizován s využitím objektu, 

který vyžaduje rekonstrukci. Efektivnost 

10 bodů – Projekt je realizován s využitím objektu, který vyžaduje 

rekonstrukci, tzn. nemovitost, která není dostatečně efektivně 

využívaná, je ze stavebního hlediska zanedbaná a zastaralá a nelze ji 

efektivně a plnohodnotně využívat, aniž by proběhl proces její 

regenerace či modernizace. 

5 bodů – Projekt je realizován s využitím objektu, který lze efektivně a 

plnohodnotně využívat, avšak proces rekonstrukce objektu umožní 

rozšíření jeho využití. 

0 bodů – Projekt je realizován v novostavbě nebo ve stávajícím 

objektu, který nevyžaduje rekonstrukci. 

NERELEVANTNÍ – – Žádost o podporu se netýká sociálního 

bydlení/infrastruktury pro dostupnost a rozvoj soc. služby. 

 studie 
proveditelnosti 

 

Odůvodnění 

Při konzultacích se žadateli vyplynula potřeba toto kritérium „rozmělnit“. Stavební zákon nezná pojem rekonstrukce jako takový. Pracuje s pojmem stavební úprava. 

Původním záměrem bylo podpořit využití nevyužívaných objektů. Nicméně toto kritérium nereflektuje možnost, kdy sice dojde k rekonstrukci (stavební úpravě), ale u 

plnohodnotně využívaného objektu, čímž by došlo k rozšíření možností jeho využití. 

Stejné kritérium je používáno pro aktivitu Sociální bydlení i Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby. Změna by se týkala obou aktivit. 

 

Původní znění 

Specifický cíl 2.2 – VZNIK NOVÝCH A ROZVOJ EXISTUJÍCÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ - SPECIFICKÁ KRITÉRIA 

PŘIJATELNOSTI 



Projekt na rozšíření kapacity podniku musí 

splnit alespoň jednu z následujících aktivit: 

 rozšíření nabízených produktů a 
služeb, 

 rozšíření prostorové kapacity 
podniku, 

 zavedení nových technologií 
výroby, 

 zefektivnění procesů v podniku,  

 zřízení divize na novém místě 
nebo v jiném regionu. 

Efektivnost 

ANO - Projekt na rozšíření kapacity podniku splňuje alespoň jednu 

z uvedených aktivit. 

 NE - Projekt na rozšíření kapacity podniku nesplňuje ani jednu z 

uvedených aktivit.  

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu vznik nových a 

rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání. 

  

 

 žádost o podporu 

 podnikatelský 
plán 

 specifická 
pravidla pro 
žadatele a 
příjemce 

 

 

 

 

Nové znění 

Specifický cíl 2.2 – VZNIK NOVÝCH A ROZVOJ EXISTUJÍCÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ - SPECIFICKÁ KRITÉRIA 

PŘIJATELNOSTI 

Projekt na rozšíření kapacity podniku musí 

splnit alespoň jednu z následujících aktivit: 

 rozšíření nabízených produktů a 
služeb, 

 rozšíření prostorové kapacity 
podniku, 

 zavedení nových technologií 
výroby, 

 zefektivnění procesů v podniku,  

 zřízení divize na novém místě . 

Efektivnost 

ANO - Projekt na rozšíření kapacity podniku splňuje alespoň jednu 

z uvedených aktivit. 

 NE - Projekt na rozšíření kapacity podniku nesplňuje ani jednu z 

uvedených aktivit.  

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu vznik nových a 

rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání. 

  

 

 žádost o podporu 

 podnikatelský 
plán 

 specifická 
pravidla pro 
žadatele a 
příjemce 

 

 

 

 

Odůvodnění 

Ve výzvě je uvedeno území realizace – plzeňská metropolitní oblast, přičemž rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Toto vylučuje zřízení divize 

v jiném regionu, jak bylo uvedeno v původním znění kritéria.



Původní znění 

Specifický cíl 2.4 – aktivita - INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL – KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

Projekt je realizován v souladu 

s dlouhodobým záměrem vzdělávání 

Plzeňského kraje. 

Potřebnost 

10 bodů - Záměry projektu jsou v souladu alespoň s 

jedním navrhovaným opatřením II. 2. 1.1 – II. 2.1.4 uvedenými 

v dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy Plzeňského kraje. 

0 bodů – Záměry projektu nejsou v souladu ani s jedním opatřením II. 

2. 1. 1 – II. 2. 1. 4 dlouhodobého záměru vzdělávání Plzeňského kraje. 

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká infrastruktury 

středních a vyšších odborných škol. 

 

 žádost o podporu 

 Dlouhodobý záměr 
vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy 
Plzeňského kraje 

 studie 
proveditelnosti 

 

Nové znění 

Specifický cíl 2.4 – aktivita – INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL – KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

Projekt je realizován v souladu 

s dlouhodobým záměrem vzdělávání 

Plzeňského kraje. 

Potřebnost 

10 bodů - Záměry projektu jsou v souladu alespoň s Dlouhodobým 

záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje. 

0 bodů – Záměry projektu nejsou v souladu s Dlouhodobým záměrem 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje. 

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká infrastruktury 

středních a vyšších odborných škol. 

 

 žádost o podporu 

 Dlouhodobý záměr 
vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy 
Plzeňského kraje 
2016 - 2020 

 studie 
proveditelnosti 

 

Odůvodnění 

Došlo ke změně dokumentu. Krajský úřad Plzeňského kraje vydal v létě 2016 novou verzi dokumentu platnou pro r. 2016 – 2020. V dokumentu došlo ke změnám opatření, 

která jsou hodnocena v rámci kritéria. V současné době tedy není dokument, ani opatření uvedená v rámci hodnotícího kritéria, aktuální ani správný a nelze hodnotit 

soulad s těmito opatřeními.  Kritérium je na základě doporučení ze semináře s ŘO (21. 2. 2017) formulováno jako obecné. V příloze č. 2 výzvy bude potom uveden soulad 

s konkrétními kapitolami, podkapitolami a opatřeními referenčního dokumentu.  

Obecnějším zněním kritéria se vyvarujeme změně kritéria při každé další případné změně dokumentu. 



Původní znění 

Specifický cíl 2.4 – aktivita – INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL – KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

Výstupy projektu budou využity více 

školami.  

Účelnost 

 Potřebnost 

10 body – Žadatel doložil, že výstupy projektu budou využity třemi a 

více školami po celou dobu udržitelnosti projektu.  

5 body – Žadatel doložil, že výstupy projektu budou využity dvěma 

školami po celou dobu udržitelnosti projektu.  

0 bodů – Výstupy projektu budou využity jednou školou. 

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká infrastruktury 

základních škol. 

 žádost o podporu 

 studie 
proveditelnosti 

 Krajský akční plán 
vzdělávání nebo 
seznam 
projektových záměrů 
pro investiční 
intervence 

 dohoda o spolupráci 
na využití výstupu 
projektu více 
školami 

 

Nové znění 

Specifický cíl 2.4 – aktivita – INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL – KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

Výstupy projektu budou využity více 

školami v podporovaných klíčových 

kompetencích.  

Účelnost 

 Potřebnost 

10 body – Žadatel doložil, že výstupy projektu budou využity třemi a 

více školami v podporovaných klíčových kompetencích po celou dobu 

udržitelnosti projektu.  

5 body – Žadatel doložil, že výstupy projektu budou využity dvěma 

školami v podporovaných klíčových kompetencích po celou dobu 

udržitelnosti projektu.  

0 bodů – Výstupy projektu v podporovaných klíčových kompetencích 

budou využity jednou školou.  

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká infrastruktury 

základních škol. 

 žádost o podporu 

 studie 
proveditelnosti 

 Krajský akční plán 
vzdělávání nebo 
seznam 
projektových záměrů 
pro investiční 
intervence 

 dohoda o spolupráci 
na využití výstupu 
projektu více 
školami 

 

Odůvodnění 

Dojde k upřesnění znění kritéria s ohledem na žadatele. 

 

 



Původní znění 

Specifický cíl 2.4 – aktivita – INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL – KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

Výstupy z projektu budou sloužit také k 

mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a 

mládeže v podporovaných klíčových 

kompetencích. 

Účelnost 

10 bodů – Výstupy z projektu budou sloužit i k mimoškolním zájmovým 

aktivitám v podporovaných klíčových kompetencích. 

0 bodů – Výstupy z projektu nebudou sloužit i k mimoškolním 

zájmovým aktivitám v podporovaných klíčových kompetencích. 

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká infrastruktury 

základních škol. 

 studie 
proveditelnosti 

 žádost o podporu 

 

Nové znění 

Specifický cíl 2.4 – aktivita – INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL – KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

Výstupy z projektu budou sloužit také k 

mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a 

mládeže v podporovaných klíčových 

kompetencích. 

Účelnost 

10 bodů – Výstupy z projektu budou pravidelně, tedy min. alespoň 

jedenkrát za čtvrtletí sloužit i k mimoškolním zájmovým aktivitám 

v podporovaných klíčových kompetencích. 

0 bodů – Výstupy z projektu nebudou pravidelně, tedy min. alespoň 

jedenkrát za čtvrtletí sloužit i k mimoškolním zájmovým aktivitám 

v podporovaných klíčových kompetencích. 

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká infrastruktury 

základních škol. 

 studie 
proveditelnosti 

 žádost o podporu 

 

Odůvodnění 

Do kritéria chceme zakotvit určitou míru pravidelnosti. Opět se jedná o upřesnění, ke kterému jsme dospěli na základě konzultací se žadateli.  

 

 

 

  



Původní znění 

Specifický cíl 2.4 – aktivita – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 

Projekt je v souladu s akčním plánem 

vzdělávání. 
Potřebnost 

ANO - Projekt je v souladu s příslušným místním akčním plánem 

vzdělávání. 

NE - Projekt není v souladu s příslušným místním akčním plánem 

vzdělávání. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu infrastruktura 

základních škol. 

 

 žádost o podporu 

 krajský akční plán 
vzdělávání nebo 
seznam 
projektových 
záměrů pro 
investiční 
intervence  

 studie 
proveditelnosti 

Nové znění 

Specifický cíl 2.4 – aktivita – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 

Projekt je v souladu s akčním plánem 

vzdělávání. 
Potřebnost 

ANO - Projekt je v souladu s příslušným místním akčním plánem 

vzdělávání. 

NE - Projekt není v souladu s příslušným místním akčním plánem 

vzdělávání. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu infrastruktura 

základních škol. 

 

 žádost o podporu 

  místní akční plán 
nebo Strategický 
rámec schválený 
Řídicím výborem 
MAP  

 studie 
proveditelnosti 

 

Odůvodnění 

Změna referenčního dokumentu. U infrastruktury ZŠ byl chybně uveden krajský akční plán vzdělávání. 

  



Původní znění 

Specifický cíl 2.4 – aktivita – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

Výstupy projektu budou využity více 

školami.  

Účelnost 

 Potřebnost 

10 body – Žadatel doložil, že výstupy projektu budou využity třemi a 

více školami po celou dobu udržitelnosti projektu.  

5 body – Žadatel doložil, že výstupy projektu budou využity dvěma 

školami po celou dobu udržitelnosti projektu.  

0 bodů – Výstupy projektu budou využity jednou školou. 

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká infrastruktury 

základních škol. 

 žádost o podporu 

 studie 
proveditelnosti 

 Krajský akční plán 
vzdělávání nebo 
seznam 
projektových záměrů 
pro investiční 
intervence 

 dohoda o spolupráci 
na využití výstupu 
projektu více 
školami 

 

Nové znění 

Specifický cíl 2.4 – aktivita – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

Výstupy projektu budou využity více 

školami v podporovaných klíčových 

kompetencích.  

Účelnost 

 Potřebnost 

10 body – Žadatel doložil, že výstupy projektu budou využity třemi a 

více školami v podporovaných klíčových kompetencích po celou dobu 

udržitelnosti projektu.  

5 body – Žadatel doložil, že výstupy projektu budou využity dvěma 

školami v podporovaných klíčových kompetencích po celou dobu 

udržitelnosti projektu.  

0 bodů – Výstupy projektu v podporovaných klíčových kompetencích 

budou využity jednou školou.  

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká infrastruktury 

základních škol. 

 žádost o podporu 

 studie 
proveditelnosti 

 místní akční plán 
nebo Strategický 
rámec schválený 
Řídicím výborem 
MAP nebo seznam 
projektových záměrů 
pro investiční 
intervence  

 dohoda o spolupráci 
na využití výstupu 
projektu více 
školami 

 

Odůvodnění 

Dojde k upřesnění kritéria s ohledem na žadatele. Zároveň bude opraven chybně uvedený referenční dokument.  

  



Původní znění 

Specifický cíl 2.4 – aktivita – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

Výstupy z projektu budou sloužit také k 

mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a 

mládeže v podporovaných klíčových 

kompetencích. 

Účelnost 

10 bodů – Výstupy z projektu budou sloužit i k mimoškolním zájmovým 

aktivitám v podporovaných klíčových kompetencích. 

0 bodů – Výstupy z projektu nebudou sloužit i k mimoškolním 

zájmovým aktivitám v podporovaných klíčových kompetencích. 

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká infrastruktury 

základních škol. 

 studie 
proveditelnosti 

 žádost o podporu 

 

Nové znění 

Specifický cíl 2.4 – aktivita – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

Výstupy z projektu budou sloužit také k 

mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a 

mládeže v podporovaných klíčových 

kompetencích. 

Účelnost 

10 bodů – Výstupy z projektu budou pravidelně, tedy min. alespoň 

jedenkrát za čtvrtletí sloužit i k mimoškolním zájmovým aktivitám 

v podporovaných klíčových kompetencích. 

0 bodů – Výstupy z projektu nebudou pravidelně, tedy min. alespoň 

jedenkrát za čtvrtletí sloužit i k mimoškolním zájmovým aktivitám 

v podporovaných klíčových kompetencích. 

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká infrastruktury 

základních škol. 

 studie 
proveditelnosti 

 žádost o podporu 

 

Odůvodnění 

Do kritéria chceme zakotvit určitou míru pravidelnosti. Opět se jedná o upřesnění, ke kterému jsme dospěli na základě konzultací se žadateli.  

 


