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Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti SC 4.1 
Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti SC 4.1 jsou schvalována ŘO IROP. Platnost předložených kritérií je ze dne 18. 4. 2016. ŘO IROP nárokuje provádět 
aktualizaci hodnotících kritérií, na základě změn v dokumentaci programu. Žadatelé a místní akční skupiny jsou ŘO IROP informováni o aktuálním znění kritérií 
prostřednictvím webové stránky http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD. 

 
Kritéria pro kontrolu žádosti o podporu CRR ČR 

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu 
pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) Referenční dokument 

Žádost o podporu je podána v předepsané́ 
formě̌. 

 

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané́ formě a 
obsahové̌ splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s 
přílohami). 

 žádost o podporu 

 pravidla 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. 
 
NE  

 žádost o podporu 

 pověření oprávněné osoby 

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

 

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné́ přílohy a 
obsahově splňují náležitosti, které požaduje ŘO v 
dokumentaci k výzvě̌. 
 
NE 

 žádost o podporu 

 přílohy žádosti 

 specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

Projekt je svým zaměřením v souladu 
s výzvou ŘO.  

Potřebnost 
Účelnost 

Efektivnost 
 Soulad s horizontálními kritérii 

ANO – projekt je v souladu s výzvou ŘO  
 
NE – projekt není v souladu s výzvou ŘO  

 text výzvy ŘO 

 pravidla pro žadatele a příjemce 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti  

Výsledky projektu jsou udržitelné́.  
Proveditelnost  

Účelnost 

ANO – žadatel prokázal zajištění udržitelnosti výsledků 
pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení 
financování. 
 
NE – žadatel neprokázal zajištění udržitelnosti výsledků 
pro udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení 
financování. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

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

Soulad s horizontálními kritérii 

ANO – projekt nemá negativní ́ vliv na žádnou z 
horizontálních priorit IROP (tj. má́ pozitivní ́nebo neutrální ́
vliv).  žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 v SC 2.2 Podnikatelský plán NE – projekt má́ negativní ́ vliv na některou z 
horizontálních priorit IROP. 

Projekt je v souladu s pravidly veřejné́ 
podpory.  

Účelnost 

ANO – aktivity projektu jsou v souladu s pravidly veřejné́ 
podpory pro aktivitu a výzvu. 
 
NE 

 žádost 

 pravidla pro žadatele a příjemce 
studie proveditelnosti 

Statutární ́ zástupce žadatele je trestné̌ 
bezúhonný́. 

Riziko podvodu 
ANO – žadatel - statutární ́zástupci nebo osoba pověřená 
doložili čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování 
zájmů EU), podnikatelské́ subjekty a NNO předkládají 

 čestné prohlášení;  

 výpis z trestního rejstříku NNO, 
podnikatelské subjekty - ne starší než 3 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD
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výpis z trestního rejstříku bez trestného činu dotačního 
podvodu nebo poškozování zájmů EU. 
 
NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení nebo výpis z 
trestního rejstříku; nebo výpis z trestního rejstříku 
obsahuje trestný́ čin dotačního podvodu nebo 
poškozování zájmů EU. 

měsíce od podání žádosti 

Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají 
tržním cenám. 

Hospodárnost  
Efektivnost 

ANO – výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu 
odpovídají tržním cenám. 
 
NE – výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu 
neodpovídají tržním cenám. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti  

 rozpočet projektu  

 průzkum trhu 

 pravidla 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 

 studie proveditelnosti 

Žadatel má zajištěnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu. 

Proveditelnost 
 Účelnost 

ANO – žadatel popsal zajištění realizace a udržitelnosti ve 
studii proveditelnosti a v žádosti o podporu.  žádost o podporu 

 studie proveditelnosti  

 podklady pro hodnocení  

 
NE – žadatel nepopsal zajištění realizace a udržitelnosti 
ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu. 

Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu 
je zaměřeno na hlavní aktivity projektu. 

Hospodárnost  
Efektivnost 

ANO – z rozpočtu projektu je zřejmé, že minimálně 85 % 
způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivity 
projektu, vymezené ve Specifických pravidlech. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 
NE – z rozpočtu projektu je zřejmé, že na hlavní aktivity 
projektu je zaměřeno méně než 85 % způsobilých výdajů. 
 
NERELEVANTNÍ – pro sociální podnikání a dokumenty 
územního rozvoje 

V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt 
dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů 
stanovené ve výzvě. 

Efektivnost 
Hospodárnost 

ANO - projekt dosáhl minimálně hodnoty ukazatelů.  
 studie proveditelnosti 

 podnikatelský plán SC 2.2 

 MS2014+ 

 specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

 
NE - projekt nedosáhl minimální hodnoty ukazatelů. 
 
NERELEVANTNÍ – hodnocení se nemusí provádět. 

 
Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu 
pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) Referenční dokument 

SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY AKTIVITY 

Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 
2014-2020. 

Účelnost 

ANO – ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt je 
v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 Dopravní politika ČR 2014-2020  části 
4.2.4 Funkční systém osobní dopravy,  

4.2.5 Řešení problémů dopravy ve městech,  
4.2.6 Zvyšování bezpečnosti dopravy,  
4.5.1 Moderní technologie, výzkum, vývoj a 
inovace,  
4.6 Snižování dopadu na veřejné zdraví a životní 
prostředí 

 
NE – ze studie proveditelnosti nevyplývá, že je projekt 
v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020. 

NERELEVANTNÍ – projekt se netýká zvyšování podílu 
udržitelných forem dopravy.  

K projektu žadatel v obcích, které mají méně Účelnost  ANO – žádost obsahuje jako přílohu Kartu souladu  žádost o podporu 
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než 50 tis. obyvatel, dokládá Kartu souladu 
projektu s principy udržitelné mobility. 

projektu s principy udržitelné mobility, prokazující 
připravenost projektu v souladu s principy udržitelné 
mobility. 

 karta souladu projektu s principy udržitelné 
mobility 

 
NE – žádost obsahuje jako přílohu Kartu souladu projektu 
s principy udržitelné mobility, která neprokazuje 
připravenost projektu v souladu s principy udržitelné 
mobility. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt se netýká zvyšování podílu 
udržitelných forem dopravy. 

 

Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů 
dopravy na životní prostředí. 

Soulad s horizontálními kritérii 

ANO – ve studii proveditelnosti je popsán příspěvek 
projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí, 
zejména na ovzduší, ve srovnání s výchozím stavem a 
zmírňující a kompenzační opatření, která jsou součástí 
projektu; je doloženo, že projekt nepůsobí negativně na 
soustavu Natura 2000; v případě projektu cyklostezky je 
doloženo, že její technické řešení je navrženo s ohledem 
na ochranu přírody a krajiny v dotčeném území. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 
 
NE – ve studii proveditelnosti není popsán příspěvek 
projektu k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí.   
 
NERELEVANTNÍ – projekt se netýká zvyšování podílu 
udržitelných forem dopravy. 

 
aktivita BEZPEČNOST DOPRAVY 

Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti. 
Účelnost  

Potřebnost 

ANO – ve studii proveditelnosti je popsaný příspěvek 
projektu ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání se 
stávajícím stavem. (Za stávající stav se rozumí stav před 
realizací projektu.) 
  
NE – ve studii proveditelnosti není popsaný příspěvek 
projektu ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání se 
stávajícím stavem. (Za stávající stav se rozumí stav před 
realizací projektu.) 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na bezpečnost 
dopravy.  

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti  

aktivita CYKLODOPRAVA 

Projekt je v souladu s Národní strategií 
rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 
– 2020. 

Účelnost  

ANO – ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt je 
v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy 
ČR pro léta 2013-2020. 
 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 Národní strategie rozvoje cyklistické 
dopravy ČR pro léta 2013 – 2020  

kap. 5. Specifické cíle, opatření, zodpovědnost, 
termíny,  
 
Specifický cíl 1 – Zajištění financování cyklistické 
infrastruktury 

NE – ze studie proveditelnosti nevyplývá, že je projekt 
v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy 
ČR pro léta 2013-2020. 

NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na 
cyklodopravu. 

aktivita NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA 
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Vozidla, nakupovaná pro veřejnou dopravu, 
jsou upravená pro přepravu osob se 
sníženou schopností pohybu a orientace. 

Účelnost  

ANO – ve studii proveditelnosti jsou popsány technické 
parametry vozidel pro jejich přizpůsobení osobám se 
sníženou schopností pohybu a orientace. 
  

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 
NE – ve studii proveditelnosti nejsou popsány technické 
parametry vozidel pro jejich přizpůsobení osobám se 
sníženou schopností pohybu a orientace. 
 
NERELEVANTNÍ - projekt není zaměřen na aktivitu 
Nízkoemisní a bezemisní vozidla. 

Vozidla, nakupovaná pro veřejnou dopravu, 
splňují Euro 6. 

Účelnost 

ANO – ve studii proveditelnosti je popsáno, že pořizovaná 
vozidla splňují minimálně emisní limity normy Euro 6. 
  

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

NE – ve studii proveditelnosti není popsáno, že 
pořizovaná vozidla splňují minimálně emisní limity normy 
Euro 6. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 
Nízkoemisní a bezemisní vozidla. 

aktivita TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

Projekt zohledňuje specifické potřeby osob 
se sníženou schopností pohybu a orientace 
v přístupu k aplikacím nebo službám 
inteligentního dopravního systému. 

Účelnost 
Soulad s horizontálními kritérii 

ANO – zohlednění potřeb osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace je popsáno ve studii proveditelnosti. 
 
NE – zohlednění potřeb osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace není popsáno ve studii 
proveditelnosti. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 
Telematika pro veřejnou dopravu. 

 

 žádost o podporu  

 studie proveditelnosti 

aktivita TERMINÁLY, PARKOVACÍ SYSTÉMY 

Zadávací/výběrové řízení na stavební práce 
nebylo zahájeno před předložením žádosti o 
podporu. 

Účelnost 

ANO – zadávací/výběrové řízení na stavební práce 
nebylo zahájeno před podáním žádosti, projekt splňuje 
motivační účinek v souladu s nařízením č. 651/2014. 
 
NE – zadávací/výběrové řízení na stavební práce bylo 
zahájeno před podáním žádosti. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 
Terminály, parkovací systémy. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 
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ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK A KATASTROF 

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu 
pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY AKTIVITY 

Projekt je v souladu s Koncepcí ochrany 
obyvatelstva do 2020 s výhledem do roku 
2030. 

Účelnost 
Potřebnost 

ANO - ve studii proveditelnosti je uvedena vazba projektu 
na kapitolu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 
s výhledem do 2030. 
 
 
NE - ve studii proveditelnosti chybí vazba projektu na 
kapitolu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 
s výhledem do 2030. 
 
 
NERELEVANTNÍ – projekt se netýká zvyšování 
připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.  

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 
2020 s výhledem do 2030  

 
kapitoly 
3.2.5 Vyvážené a komplexně využitelné úkoly a 
nástroje ochrany obyvatelstva umožňující 
efektivní prevenci a přípravu na mimořádné 
události a krizové situace a jejich řešení založené 
na přesně definovaném a zakotveném systému 
ochrany obyvatelstva,  
 
4.1 Síly  
 
4.2 Věcné zdroje 
 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt je v souladu se Strategií 
přizpůsobení se změně klimatu 
v podmínkách ČR v aktuálním znění. 

Účelnost 
Potřebnost 

ANO - ve studii proveditelnosti je uvedena vazba projektu 
na konkrétní kapitolu Strategie přizpůsobení se změně 
klimatu v podmínkách ČR v aktuálním znění.  Strategie přizpůsobení se změně klimatu 

v podmínkách ČR (kapitola 3.10.3.2 Rozvoj 
a posílení integrovaného záchranného 
systému) 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 
NE - ve studii proveditelnosti není uvedena vazba 
projektu na konkrétní kapitolu na Strategii přizpůsobení se 
změně klimatu v podmínkách ČR v aktuálním znění. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt se netýká zvyšování 
připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. 

aktivita ZAJIŠTĚNÍ ADEKVÁTNÍ ODOLNOSTI S DŮRAZEM NA PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM KLIMATU A NOVÝM RIZIKŮM 

Projekt je v souladu s dokumentem: 

Potřebnost 
Účelnost 

  

ANO - ve studii proveditelnosti je uvedena vazba projektu 
na dokument:  
 
„Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek 
integrovaného záchranného systému – Policie ČR a 
Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v 
území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a 
novým rizikům v období 2014 – 2020“ je-li žadatelem MV 
– Generální ředitelství HZS ČR, HZS kraje, Záchranný 
útvar HZS ČR, obec, MV – Policejní prezidium ČR, 
krajské ředitelství Policie ČR nebo státní organizace 
zřizující jednotku HZS podniku s územní působností a 
zároveň stanice/služebna určená k zodolnění je uvedena 
v příloze č. 2 (v případě HZS ČR - mimo jednotek sboru 
dobrovolných hasičů) nebo v příloze č. 3 (v případě PČR) 
tohoto dokumentu. 

 Zajištění odolnosti a vybavenosti základních 
složek integrovaného záchranného systému 
– Policie ČR a Hasičského záchranného 
sboru ČR (včetně JSDH) v území, s 
důrazem na přizpůsobení se změnám 
klimatu a novým rizikům v období 2014 – 
2020,  

 Zajištění odolnosti a vybavenosti základních 
složek integrovaného záchranného systému 
– Krajských zdravotnických záchranných 
služeb v území, s důrazem na přizpůsobení 
se změnám klimatu a novým rizikům v 
období 2014 -2020 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

-       „Zajištění odolnosti a 
vybavenosti základních složek 
integrovaného záchranného systému – 
Policie ČR a Hasičského záchranného sboru 
ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na 
přizpůsobení se změnám klimatu a novým 
rizikům v období 2014 – 2020“,  

 
 „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek 
integrovaného záchranného systému – Krajských 
zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem 
na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v 
období 2014 - 2020“ a zároveň základna je uvedena v 
příloze č. 4 (nové stavby) nebo č. 5 (stavební úpravy, 
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technické dovybavení) tohoto dokumentu.  

-       respektive „Zajištění 
odolnosti a vybavenosti základních složek 
integrovaného záchranného systému – 
Krajských zdravotnických záchranných 
služeb v území, s důrazem na přizpůsobení 
se změnám klimatu a novým rizikům v 
období 2014 - 2020“. 

 
NE - ve studii proveditelnosti není uvedena vazba 
projektu na dokument a stanice/služebna/základna 
určená k zodolnění není uvedena v příloze dokumentu. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 
Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení 
se změnám klimatu a novým rizikům. 

Projekt zaměřený na zodolnění stanice 
základní složky IZS respektuje druh rizika 
(sucho, orkány a větrné smrště, sněhové 
srážky a masivní námrazy, havárie 
nebezpečných látek) definovaný pro 
exponované území. 

Účelnost 
Potřebnost 

ANO - projekt respektuje druh rizika definovaný pro 
exponované území. 

 příloha Specifických pravidel pro žadatele a 
příjemce Exponovaná území  

 specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

 studie proveditelnosti 

NE - projekt nerespektuje druh rizika definovaný pro 
exponované území. 
 
NERELEVANTNÍ - projekt není zaměřen na zodolnění 
stanice základní složky IZS. 

Projekt zaměřený na výstavbu nové stanice 
základní složky IZS  je realizován v jedné z 
uvedených příčin: 

Potřebnost 

ANO - projekt zaměřený na výstavbu nové stanice 
základní složky IZS je realizován alespoň z jedné 
z uvedených příčin. 

 studie proveditelnosti 

 příloha Specifických pravidel pro žadatele a 
příjemce Exponovaná území 

-       chod stanice je ohrožován 
opakujícími se výskyty mimořádných 
událostí (živelní pohromy a havárie a 
povodně v zátopové oblasti 20leté vody a 
méně) znemožňující plnit funkci složky IZS, 

NE - projekt zaměřený na výstavbu nové stanice základní 
složky IZS není realizován z žádné z uvedených příčin. 

-       dislokace, dispozice a stav 
objektu nevyhovuje zásahovým podmínkám 
k řešení mimořádných událostí 
(nedostačující reakční doba pro efektivní 
zásah složky IZS vycházející z plošného 
pokrytí území). 

NERELEVANTNÍ- projekt není zaměřen na výstavbu nové 
stanice základní složky IZS. 

Obce, které zřizují jednotky požární ochrany 
(§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně) - jednotky sboru dobrovolných 
hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona 
o požární ochraně) doložily doporučující 
stanovisko HZS ČR. 

Účelnost 
Potřebnost 

ANO - obec doložila doporučující stanovisko HZS 
příslušného kraje k projektu. 

 stanovisko HZS kraje 

 žádost o podporu 
  

 
NE - obec nedoložila doporučující stanovisko HZS 
příslušného kraje k projektu. 

 
NERELEVANTNÍ – žadatelem není obec.  

 
aktivita POSÍLENÍ VYBAVENÍ ZÁKLADNÍCH SLOŽEK IZS TECHNIKOU A VĚCNÝMI PROSTŘEDKY 

Projekt je v souladu s dokumentem 
„Zajištění odolnosti a vybavenosti 
základních složek integrovaného 
záchranného systému – Policie ČR a 
Hasičského záchranného sboru ČR (včetně 
JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení 
se změnám klimatu a novým rizikům v 
období 2014 – 2020“, respektive „Zajištění 
odolnosti a vybavenosti základních složek 
integrovaného záchranného systému – 
Krajských zdravotnických záchranných 
služeb v území, s důrazem na přizpůsobení 
se změnám klimatu a novým rizikům v 
období 2014 - 2020“ podle typu příjemce. 
 
 

Potřebnost 

 
ANO - projekt je v souladu s příslušným dokumentem a 
respektuje věcné zaměření požadavků včetně normativu 
vybavení podle typu příjemce. 

 zajištění odolnosti a vybavenosti základních 
složek integrovaného záchranného systému 
– Policie ČR a Hasičského záchranného 
sboru ČR (včetně JSDH) v území, s 
důrazem na přizpůsobení se změnám 
klimatu a novým rizikům v období 2014 – 
2020, respektive Zajištění odolnosti a 
vybavenosti základních složek 
integrovaného záchranného systému – 
Krajských zdravotnických záchranných 
služeb v území, s důrazem na přizpůsobení 
se změnám klimatu a novým rizikům v 
období 2014 - 2020 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

NE - projekt není v souladu s příslušným dokumentem, 
nerespektuje věcné zaměření požadavků a normativ 
vybavení podle typu příjemce. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 
posílení vybavení základních složek IS technikou a 
věcnými prostředky.  
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Projekt respektuje druh rizika (sucho, 
orkány a větrné smrště, sněhové srážky a 
masivní námrazy, havárie nebezpečných 
látek) definovaný pro exponované území. 

Účelnost 
Potřebnost 

ANO - projekt respektuje druh rizika definovaný pro 
exponované území. 

 příloha Specifických pravidel pro žadatele a 
příjemce Exponovaná území  

 specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

 
NE - projekt nerespektuje druh rizika definovaný pro 
exponované území. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 
posílení vybavení základních složek IS technikou a 
věcnými prostředky. 

Projekt přispívá: 
-       minimálně ke snížení 

negativních jevů mimořádné události,  
-       nebo ke zvýšení kvality 

záchranných a likvidačních prací, 
-       nebo ke snížení časové 

dotace potřebné při záchranných a 
likvidačních prací při řešení mimořádných 
událostí.  

Potřebnost 

ANO - projekt přispívá minimálně ke snížení negativních 
jevů mimořádné události nebo ke zvýšení kvality 
záchranných a likvidačních prací nebo ke snížení časové 
dotace na záchranné a likvidační práce při řešení 
mimořádných událostí. 

 studie proveditelnosti 

 žádost o podporu 

 
NE - projekt nepřispívá ke snížení negativních jevů 
mimořádné události nebo ke zvýšení kvality záchranných 
a likvidačních prací nebo ke snížení časové dotace při 
řešení mimořádných událostí. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na posílení 
vybavení základních složek IS technikou a věcnými 
prostředky. 

Obce, které zřizují jednotky požární ochrany 
(§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně) - jednotky sboru dobrovolných 
hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona 
o požární ochraně) doložily doporučující 
stanovisko HZS ČR. 

Účelnost 
Potřebnost 

ANO - obec doložila doporučující stanovisko HZS 
příslušného kraje k projektu. 

 stanovisko HZS kraje 

 žádost o podporu 
  

 
NE - obec nedoložila doporučující stanovisko HZS 
příslušného kraje k projektu. 
 
NERELEVANTNÍ – žadatelem není obec.  

aktivita MODERNIZACE VZDĚLÁVACÍCH A VÝCVIKOVÝCH STŘEDISEK 

Projekt je v souladu s dokumentem  
- „Zajištění odolnosti a vybavenosti 

základních složek integrovaného 
záchranného systému – Policie ČR 
a Hasičského záchranného sboru 
ČR (včetně JSDH) v území, s 
důrazem na přizpůsobení se 
změnám klimatu a novým rizikům 
v období 2014 – 2020“,  

respektive „Zajištění odolnosti a 
vybavenosti základních složek 
integrovaného záchranného systému – 
Krajských zdravotnických záchranných 
služeb v území, s důrazem na přizpůsobení 
se změnám klimatu a novým rizikům v 
období 2014 - 2020“. 

Potřebnost 

ANO - ve studii proveditelnosti je uvedena vazba projektu 
na dokument „Zajištění odolnosti a vybavenosti 
základních složek integrovaného záchranného systému – 
Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně 
JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám 
klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“ je-li 
žadatelem MV – Generální ředitelství HZS ČR, HZS kraje, 
Záchranný útvar HZS ČR, MV – Policejní prezidium ČR, 
krajské ředitelství Policie ČR nebo organizační složky 
státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které 
zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS a zároveň 
vzdělávací a výcvikové zařízení je uvedeno v příloze č. 4 
(v případě HZS ČR) nebo v příloze č. 5 (v případě PČR) 
tohoto dokumentu. 
Pokud je žadatelem kraj jako zřizovatel zdravotnické 
záchranné služby, je ve studii proveditelnosti uvedena 
vazba projektu na dokument „Zajištění odolnosti a 
vybavenosti základních složek integrovaného 
záchranného systému – Krajských zdravotnických 
záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení 
se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 - 
2020“ a zároveň je vzdělávací a výcvikové zařízení 
uvedeno v příloze č. 3 tohoto dokumentu.  
 
NE - ve studii proveditelnosti není uvedena vazba 

 Zajištění odolnosti a vybavenosti základních 
složek integrovaného záchranného systému 
– Policie ČR a Hasičského záchranného 
sboru ČR (včetně JSDH) v území, s 
důrazem na přizpůsobení se změnám 
klimatu a novým rizikům v období 2014 – 
2020, respektive Zajištění odolnosti a 
vybavenosti základních složek 
integrovaného záchranného systému – 
Krajských zdravotnických záchranných 
služeb v území, s důrazem na přizpůsobení 
se změnám klimatu a novým rizikům v 
období 2014 – 2020. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 
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projektu na dokument a vzdělávací, výcvikové zařízení 
není uvedeno v příloze dokumentu. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 
Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek.  

Projekt vytváří podmínky k získání 
odborných znalostí a nácviku dovedností 
pro základní složku IZS. 

Účelnost 
Potřebnost 

ANO- projekt vytváří podmínky k získání odborných 
znalostí a nácviku dovedností potřebných k výkonu 
služby. 
 
NE - projekt nevytváří podmínky k získání odborných 
znalostí a nácviku dovedností potřebných k výkonu 
služby.  
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 
Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek. 
 

 studie proveditelnosti 

 žádost o podporu 

Projekt je realizován ve stávajících 
vzdělávacích a výcvikových zařízeních, kde 
je prováděna odborná příprava a nácvik 
dovedností složky IZS. 

Potřebnost 

ANO - žadatel doložil, že vzdělávací a výcvikové zařízení 
plní svou funkci prostřednictvím výcvikových a výukových 
programů před zahájením realizace projektu. 
 
NE - žadatel nedoložil, že vzdělávací a výcvikové zařízení 
plní svou funkci prostřednictvím výcvikových a výukových 
programů před zahájením realizace projektu. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 
Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek. 

 studie proveditelnosti 

 
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

aktivita DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNCÍH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu 
pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Projekt je v souladu s Národní strategií 
rozvoje sociálních služeb. 

Potřebnost 

ANO – ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na 
ustanovení Národní strategie rozvoje sociálních služeb 
pro rok 2015 nebo na aktuální národní strategii v oblasti 
sociálních služeb. 

 žádost o podporu 

 Národní strategie rozvoje sociálních služeb 
pro rok 2015 nebo aktuální národní strategie 
v oblasti sociálních služeb 

 studie proveditelnosti 

 
NE -  ve studii proveditelnosti chybí nebo není zřejmá 
vazba projektu na Národní strategii rozvoje sociálních 
služeb pro rok 2015 nebo na aktuální národní strategii 
v oblasti sociálních služeb. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt se netýká deinstitucionalizace 
sociálních služeb.  

Projekt je v souladu se strategickým plánem 
sociálního začleňování nebo s komunitním 
plánem nebo s krajským střednědobým 
plánem rozvoje sociálních služeb. 

Potřebnost 
Efektivnost 

ANO - projekt je v souladu se strategickým plánem 
sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s 
krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb.  žádost o podporu 

 studie proveditelnosti   

 souhlasné stanovisko subjektu, který vydal 
strategický plán, komunitní plán nebo 
krajský střednědobý plán 

 
NE - projekt není v souladu se strategickým plánem 
sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s 
krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb. 

 
NERELEVANTNÍ – projekt se netýká deinstitucionalizace 
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sociálních služeb. 

Poskytované služby jsou uvedené v zákoně 
o sociálních službách. 

Účelnost 

ANO - poskytované služby jsou uvedené v platném 
zákoně o sociálních službách. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti  

 
NE - poskytované služby nejsou uvedené v platném 
zákoně o sociálních službách. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt se netýká deinstitucionalizace 
sociálních služeb. 

Projekt deinstitucionalizace má 
transformační plán. 

Účelnost 

ANO - transformační plán schválil zřizovatel. 

 žádost o podporu 

 doklad o schválení transformačního plánu 

 
NE - transformační plán neschválil zřizovatel. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt se netýká deinstitucionalizace 
sociálních služeb. 

Projekt je v souladu s Kritérii sociálních 
služeb komunitního charakteru a kritérii 
procesu transformace a 
deinstitucionalizace. 

Účelnost 

ANO - projekt je v souladu s  Kritérii sociálních služeb 
komunitního charakteru a kritérii procesu transformace a 
deinstitucionalizace.  žádost o podporu 

 transformační plán 

 studie proveditelnosti 

 kritéria sociálních služeb komunitního 
charakteru a kritéria procesu transformace a 
deinstitucionalizace 

 
NE - projekt  není v souladu s  Kritérii sociálních služeb 
komunitního charakteru a kritérii procesu transformace a 
deinstitucionalizace.  
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na transformaci 
a deinstitucionalizaci sociálních služeb.  

 
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

aktivita PODPORA ROZVOJE INFRASTRUKTURY KOMUNITNÍCH CENTER 

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu 
pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

 Projekt není cílen k seniorům jako 
výhradní nebo jediné cílové skupině. 

Účelnost 

ANO - projekt není cílen na poskytování sociálních služeb 
seniorům jako výhradní nebo jediné cílové skupině. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 
NE – projekt je cílen na poskytování sociálních služeb 
seniorům jako výhradní nebo jediné cílové skupině. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center. 
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Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

aktivita SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu 
pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Projekt je v souladu se Strategií sociálního 
začleňování 2014-2020.  

Potřebnost 

ANO - ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na 
ustanovení Strategie sociálního začleňování 2014-2020. 
 
NE - ve studii proveditelnosti chybí, není zřejmá nebo je 
chybná vazba projektu na Strategii sociálního začleňování 
2014-2020. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 
sociální bydlení. 

 žádost o podporu 

 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 

 studie proveditelnosti 

Sociální bydlení splňuje stavebně technické 
parametry dané stavebními předpisy pro 
výstavbu budov pro bydlení. 

Účelnost 

ANO – sociální bydlení splňuje stavebně technické 
parametry dané stavebními předpisy pro výstavbu budov 
pro bydlení. 

  studie proveditelnosti 

  specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

 
NE – sociální bydlení nesplňuje stavebně technické 
parametry dané stavebními předpisy pro výstavbu budov 
pro bydlení. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 
sociální bydlení.  

Sociální byt splňuje požadavky standardní 
bytové jednotky se základním vybavením 
(kuchyňská linka, koupelna, WC) bez dalšího 
zařízení nábytkem. 

Účelnost 

ANO -  sociální byt splňuje požadavky standardní bytové 
jednotky se základním vybavením bez dalšího zařízení 
nábytkem. 

 studie proveditelnosti 

 specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

 
NE - sociální byt nesplňuje požadavky standardní bytové 
jednotky se základním vybavením bez dalšího zařízení 
nábytkem. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na aktivitu 
sociální bydlení.  

Sociální byt je umístěný v lokalitě se 
zajištěnou dostupností sociálních služeb, 
občanským vybavením, kulturou, veřejnou 
správou a ochranou obyvatelstva.   

Účelnost 

ANO -  sociální byt je umístěný v nesegregované lokalitě 
s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a 
výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, 
kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva.  

 studie proveditelnosti 

 specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

 
NE - sociální byt není umístěný v nesegregované lokalitě 
s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a 
výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, 
kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na sociální 
bydlení.  

Sociální bydlení je určeno osobám 
z cílových skupin. 

Účelnost 

ANO -  Sociální bydlení je určeno osobám z cílových 
skupin. 

 studie proveditelnosti 

 specifická pravidla pro žadatele a příjemce 
NE - Sociální bydlení není určeno osobám z cílových 
skupin.  
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na sociální 
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bydlení.  

Realizace projektu nevede k segregaci osob 
z cílových skupin. 

Účelnost 

ANO - v bytových domech, určených výhradně pro 
sociální bydlení, je počet bytových jednotek nejvýše osm; 
 
nebo 
 
v jednom vchodě bytového domu, který neslouží 
výhradně pro sociální bydlení, je podíl sociálních bytů na 
celkovém počtu bytů nejvýše 20 %.  
 
NE - v bytových domech, určených výhradně pro sociální 
bydlení, je počet bytových jednotek vyšší než osm; 
 
nebo 
 
v jednom vchodě bytového domu, který neslouží 
výhradně pro sociální bydlení, je podíl sociálních bytů na 
celkovém počtu bytů vyšší než 20 %. 

 studie proveditelnosti 

 specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na sociální 
bydlení. 

Cílovou skupinou projektu jsou osoby 
v ekonomicky aktivním věku.  

Účelnost 

ANO -  cílovou skupinou projektu jsou osoby 
v ekonomicky aktivním věku. 

 studie proveditelnosti 

 specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

 
NE – cílovou skupinou projektu nejsou osoby v 
ekonomicky aktivním věku. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na sociální 
bydlení.  

Cílem projektu je zajištění přístupu cílové 
skupiny k dlouhodobému nájemnímu 
bydlení.   

Účelnost 

ANO -   cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny 
k dlouhodobému nájemnímu bydlení (nájemní smlouva je 
uzavřená alespoň na 1 rok). 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 
NE -   cílem projektu není zajištění přístupu cílové skupiny 
k dlouhodobému nájemnímu bydlení (nájemní smlouva je 
uzavřená na méně než 1 rok). 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na sociální 
bydlení.  

 
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
aktivita INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPOSTNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu 
pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Projekt je v souladu se Strategií sociálního 
začleňování 2014-2020.  

  
Potřebnost 

ANO - ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na 
ustanovení Strategie sociálního začleňování 2014-2020. 

 žádost o podporu 

 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 

 studie proveditelnosti 

 
NE - ve studii proveditelnosti chybí, není zřejmá nebo je 
chybná vazba projektu na Strategii sociálního začleňování 
2014-2020. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt se netýká dostupnosti a 
rozvoje sociální služby 

Projekt je v souladu s Národní strategií 
rozvoje sociálních služeb. 

Potřebnost 
ANO – ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na 
ustanovení Národní strategie rozvoje sociálních služeb 

 žádost o podporu 
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pro rok 2015 nebo na aktuální národní strategii v oblasti 
sociálních služeb. 

 Národní strategie rozvoje sociálních služeb 
pro rok 2015, nebo aktuální národní 
strategie v oblasti sociálních služeb 

 studie proveditelnosti 
 
NE -  ve studii proveditelnosti chybí, není zřejmá nebo je 
chybná vazba projektu na Národní strategii rozvoje 
sociálních služeb pro rok 2015 nebo na aktuální národní 
strategii v oblasti sociálních služeb. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt se netýká dostupnosti a 
rozvoje sociální služby. 

Projekt je v souladu se strategickým plánem 
sociálního začleňování nebo s komunitním 
plánem nebo s krajským střednědobým 
plánem rozvoje sociálních služeb. 

Potřebnost 

ANO - projekt je v souladu se strategickým plánem 
sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s 
krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti   

 strategický plán sociálního začleňování  

 komunitní plán nebo krajský střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb.  

NE - projekt není v souladu se strategickým plánem 
sociálního začleňování ani s komunitním plánem ani s 
krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt se netýká dostupnosti a 
rozvoje sociální služby. 

Projekt není cílen na poskytování sociálních 
služeb seniorům jako výhradní nebo jediné 
cílové skupině. 

Účelnost 

ANO - projekt není cílen na poskytování sociálních služeb 
seniorům jako výhradní nebo jediné cílové skupině. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 
NE - projekt je cílen na poskytování sociálních služeb 
seniorům jako výhradní nebo jediné cílové skupině. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt se netýká dostupnosti a 
rozvoje sociální služby. 

 
Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu 
pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Podnik přispívá k podpoře sociálního 
začleňování, minimálně 30 % zaměstnanců z 
celkového počtu zaměstnanců sociálního 
podniku musí pocházet z cílových skupin. 

Potřebnost 
Účelnost 

ANO - podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, 
minimálně 30 % zaměstnanců z celkového počtu 
zaměstnanců sociálního podniku pochází z cílových 
skupin. Kritérium splňuje OSVČ, pokud spadá do cílových 
skupin. 

 žádost o podporu 

 podnikatelský plán 

 specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

 
NE - podnik nepřispívá k podpoře sociálního začleňování, 
ani 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců 
sociálního podniku nepochází z cílových skupin. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na sociální 
podnikání.  

Vztahy v sociálním podniku směřují 
k maximálnímu zapojení pracovníků do 
rozhodování o směrování sociálního 
podniku. 

Potřebnost 
Účelnost 

ANO - vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu 
zapojení pracovníků do rozhodování o směrování 
sociálního podniku.  žádost o podporu 

 podnikatelský plán 

 specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

 
NE - vztahy v sociálním podniku nesměřují 
k maximálnímu zapojení pracovníků do rozhodování o 
směrování sociálního podniku. 
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NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na sociální 
podnikání. 

Zisk je používán přednostně pro rozvoj 
sociálního podniku, tzn., více než 50 % 
případného zisku je reinvestováno do 
rozvoje sociálního podniku. 

Efektivnost 

ANO - zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního 
podniku, tzn., více než 50 % případného zisku je 
reinvestováno do rozvoje sociálního podniku. 

 žádost o podporu 

 podnikatelský plán 

 specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

NE - zisk není používán přednostně pro rozvoj sociálního 
podniku, tzn., více než 50 % případného zisku není 
reinvestováno do rozvoje sociálního podniku. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na sociální 
podnikání. 

Sociální podnik má minimálně 30 % příjmů 
zajištěno z vlastní produkce, tj. z prodeje 
zboží nebo služeb. 

Efektivnost 

ANO - sociální podnik má minimálně 30 % příjmů 
zajištěno z vlastní produkce, tj. z prodeje zboží nebo 
služeb. 

 žádost o podporu 

 podnikatelský plán 

 
NE - sociální podnik nemá minimálně 30 % příjmů 
zajištěno z vlastní produkce, tj. z prodeje zboží nebo 
služeb. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na sociální 
podnikání. 

Podnik uspokojuje přednostně místní 
potřeby a využívá přednostně místních 
zdrojů, zároveň zohledňuje environmentální 
aspekty. 

Horizontální témata 

ANO - podnik uspokojuje přednostně místní potřeby a 
využívá přednostně místních zdrojů, zároveň zohledňuje 
environmentální aspekty. 

 žádost o podporu 

 podnikatelský plán 

 specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

 
NE - podnik neuspokojuje přednostně místní potřeby ani 
nevyužívá přednostně místních zdrojů, zároveň 
nezohledňuje environmentální aspekty. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na sociální 
podnikání. 

Projekt na rozšíření kapacity podniku musí 
splnit alespoň jednu z následujících aktivit: 

Efektivnost 

ANO - projekt na rozšíření kapacity podniku splňuje 
alespoň jednu z uvedených aktivit. 

 žádost o podporu 

 podnikatelský plán 

 specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

 rozšíření nabízených produktů a 
služeb, 

 rozšíření prostorové kapacity 
podniku, 

NE - projekt na rozšíření kapacity podniku nesplňuje ani 
jednu z uvedených aktivit. 

 zavedení nových technologií 
výroby, 

 zefektivnění procesů v podniku,  

 zřízení divize na novém místě nebo 
v jiném regionu. 

NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na rozšíření 
kapacity podniku.  

Projekt není zaměřen na podporu 
zemědělské prvovýroby a komerčních 
turistických zařízení, jako jsou komerční 
volnočasová zařízení, lázeňské provozy, 
restaurace, hospody, pivnice, bary a 
ubytovací zařízení.  

Účelnost 

ANO - projekt není zaměřen na podporu zemědělské 
prvovýroby a komerčních turistických zařízení, jako jsou 
volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a 
stravovací zařízení. 

 žádost o podporu 

 podnikatelský plán 

 poziční dokument 

 
NE - projekt je zaměřen na podporu zemědělské 
prvovýroby nebo komerčních turistických zařízení, jako 
jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a 
stravovací zařízení. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na sociální 
podnikání. 
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Způsobilé výdaje se nevztahují ke stávajícím 
podnikatelským aktivitám ani provozním 
výdajům žadatele. 

Účelnost 

ANO – projekt rozšiřuje stávající podnikatelské aktivity 
žadatele a nefinancuje provozní výdaje žadatele. 
 
NE - projekt nerozšiřuje stávající podnikatelské aktivity 
žadatele nebo financuje provozní výdaje žadatele. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na sociální 
podnikání. 

 žádost o podporu 

 podnikatelský plán 
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Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví 
aktivita DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHYIATRICKÉ PÉČE 

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu 
pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Projekt je v souladu se Strategií reformy 
psychiatrické péče.  

Potřebnost 

ANO – projekt je v souladu se Strategií reformy 
psychiatrické péče. 
 
NE – projekt není v souladu se Strategií reformy 
psychiatrické péče. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na 
deinstitucionalizaci psychiatrické péče.  

 Strategie reformy psychiatrické péče 

 žádost o podporu 

 podklady pro hodnocení projektu 

Žadatel je poskytovatelem zdravotních 
služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, v platném znění. 

Proveditelnost 

ANO – žadatel je držitelem oprávnění k poskytování 
zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. 
 
NE – žadatel není držitelem oprávnění k poskytování 
zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na 
deinstitucionalizaci psychiatrické péče.  

 oprávnění nebo registrace k poskytování 
zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování v platném znění  

Projekt není zaměřen na investice do 
infrastruktury pro poskytování dlouhodobé a 
následné lůžkové péče v psychiatrických 
nemocnicích. 

Účelnost 

ANO – projekt není zaměřen na investice do infrastruktury 
dlouhodobé péče v psychiatrických nemocnicích. 
 
NE - projekt je zaměřen na investice do infrastruktury 
dlouhodobé péče v psychiatrických nemocnicích. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na 
deinstitucionalizaci psychiatrické péče.  

 žádost o podporu 

 podklady pro hodnocení projektu 

Projekt plní standardy lůžkové akutní 
psychiatrické péče ve všeobecných 
nemocnicích. 

Účelnost 

ANO – projekt naplňuje standardy lůžkové psychiatrické 
péče ve všeobecných nemocnicích. 
 
NE – projekt nenaplňuje standardy lůžkové psychiatrické 
péče ve všeobecných nemocnicích. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na naplňování 
standardů lůžkové psychiatrické péče ve všeobecných 
nemocnicích. 

 žádost o podporu 

 podklady pro hodnocení projektu 

 Standardy lůžkové psychiatrické péče ve 
všeobecných nemocnicích 

 Stanovisko MZČR 

Projekt plní standardy Center duševního 
zdraví.  

Účelnost 

ANO – projekt naplňuje standardy Center duševního 
zdraví. 
 
NE – projekt nenaplňuje standardy Center duševního 
zdraví.  
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na naplňování 
standardů Center duševního zdraví. 

 žádost o podporu 

 podklady pro hodnocení projektu 

 Standardy Center duševního zdraví 

 Stanovisko MZČR 
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Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
aktivita INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu 
pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Projekt je v souladu s Dlouhodobým 
záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy ČR na období 2015-2020.   

Potřebnost 

ANO - projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 
2015-2020. 

 žádost o podporu 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy ČR na období 2015-
2020 

 studie proveditelnosti 

 
NE - projekt není v souladu s Dlouhodobým záměrem 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 
2015-2020. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt je zaměřen na zařízení péče o 
děti do 3 let. 

Projekt je v souladu s Akčním plánem 
inkluzivního vzdělávání na roky 2016-
2018. 

Potřebnost 

ANO - projekt je v souladu s Akčním plánem inkluzivního 
vzdělávání na roky 2016-2018. 

 žádost o podporu 

 Akční plán inkluzivního vzdělávání na roky 
2016-2018 

 studie proveditelnosti 

 
NE - projekt není v souladu s Akčním plánem inkluzivního 
vzdělávání na roky 2016-2018. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt je zaměřen na zařízení péče o 
děti do 3 let. 

 

Projekt vede k rozšíření stávající kapacity 
zařízení. 

Potřebnost 

ANO - projekt vede k rozšíření stávající kapacity zařízení, 
nebo se jedná o zařízení zcela nové. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 
NE - projekt nevede k rozšíření stávající kapacity zařízení 
a nejedná se o zcela nové zařízení. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na předškolní 
vzdělávání. 

Projekt prokazatelně řeší nedostatek 
kapacit v území. 

Potřebnost 

ANO - projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit 
v území. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 
NE - projekt neřeší nedostatek kapacit v území. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na předškolní 
vzdělávání. 

Projekt zajistí fyzickou dostupnost anebo 
bezbariérovost vzdělávacích zařízení. 

Účelnost 

ANO - projekt zajistí fyzickou dostupnost anebo 
bezbariérovost vzdělávacích zařízení nebo 
kompenzačních pomůcek pro výuku. 
 
NE - projekt nezajistí fyzickou dostupnost anebo 
bezbariérovost vzdělávacích zařízení nebo 
kompenzačních pomůcek pro výuku. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt je bezbariérový nebo není 
zaměřen na předškolní vzdělávání. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt nepodporuje opatření, která vedou k 
diskriminaci a segregaci marginalizovaných 
skupin, jako jsou romské děti a žáci a další 
děti a žáci s potřebou podpůrných opatření 
(děti a žáci se zdravotním postižením, 
zdravotním znevýhodněním a se sociálním 

Účelnost 
Horizontální témata 

ANO - projekt nepodporuje žádná opatření, která vedou k 
diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako 
jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou 
podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním 
postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním 
znevýhodněním). 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 
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znevýhodněním). Nejsou finančně podporovány aktivity zařazující děti do 
následujících zařízení: 

- do zařízení samostatně zřízených pro žáky se 
zdravotním postižením nebo do jejich přípravných tříd, 

- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP upraveného 
podle potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % dětí, 

- do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených 
pro žáky se zdravotním postižením v běžném zařízení. 

 
NE - projekt podporuje opatření, která vedou k 
diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako 
jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou 
podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním 
postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním 
znevýhodněním). 

Jsou finančně podporovány aktivity zařazující děti do 
následujících zařízení: 

- do zařízení samostatně zřízených pro žáky se 
zdravotním postižením nebo do jejich přípravných tříd, 

- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP upraveného 
podle potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % dětí, 

- do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených 
pro žáky se zdravotním postižením v běžném zařízení. 

 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na předškolní 
vzdělávání.  

Projekt nezískal podporu z Národního fondu 
pro podporu MŠ a ZŠ. 

Potřebnost 
Efektivnost 

ANO - projekt nezískal podporu z Národního fondu pro 
podporu MŠ a ZŠ. 

 seznam schválených projektů z Národního 
fondu pro podporu pro podporu MŠ a ZŠ 

 
NE - projekt byl podpořen z Národního fondu pro podporu 
MŠ a ZŠ. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na předškolní 
vzdělávání. 

 
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

aktivita INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL  

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu 
pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Projekt je v souladu s Dlouhodobým 
záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy ČR na období 2015-2020.   

Potřebnost 

ANO - projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 
2015-2020. 

 žádost o podporu 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy ČR na období 2015-
2020 

 studie proveditelnosti 

 
NE - projekt není v souladu s Dlouhodobým záměrem 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 
2015-2020. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na infrastrukturu 
středních a vyšších odborných škol. 

Projekt je v souladu s akčním plánem 
vzdělávání. 

Potřebnost 

ANO - projekt je v souladu s příslušným Krajským akčním 
plánem vzdělávání. 

 žádost o podporu 

 Krajský akční plán vzdělávání nebo seznam 
projektových záměrů pro investiční 
intervence  

 
NE - projekt není v souladu s příslušným Krajským 
akčním plánem vzdělávání. 
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NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na infrastrukturu 
středních a vyšších odborných škol. 

 studie proveditelnosti 

 Projekt je zaměřen alespoň na jednu z 
klíčových kompetencí: 

-           komunikace v cizích 
jazycích, 

-           technických a řemeslných 
oborů,  

-           přírodních věd, 
-           práce s digitálními 

technologiemi. 

Účelnost 
 Potřebnost 

ANO - projekt je zaměřen alespoň na jednu z klíčových 
kompetencí. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

NE - projekt není zaměřen ani na jednu z klíčových 
kompetencí. 

NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na infrastrukturu 
středních a vyšších odborných škol. 

Projekt splňuje minimální požadavky pro 
konektivitu školy a připojení k internetu. 

Účelnost 
Potřebnost 

ANO - projekt splňuje minimální požadavky pro 
konektivitu školy a připojení k internetu stanovené ve 
specifických pravidlech. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

 
NE - projekt nesplňuje minimální požadavky pro 
konektivitu školy a připojení k internetu stanovené ve 
specifických pravidlech. 

 
NERELEVANTNÍ – projekt neřeší konektivitu školy ani 
připojení k internetu. 

Projekt zajistí fyzickou dostupnost anebo 
bezbariérovost vzdělávacích zařízení. 

Účelnost 

ANO - projekt zajistí fyzickou dostupnost anebo 
bezbariérovost vzdělávacích zařízení nebo 
kompenzačních pomůcek pro výuku. 
 
NE - projekt nezajistí fyzickou dostupnost anebo 
bezbariérovost vzdělávacích zařízení nebo 
kompenzačních pomůcek pro výuku. 
 
NERELEVANTNÍ – zařízení je bezbariérové. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt nepodporuje opatření, která vedou k 
diskriminaci a segregaci marginalizovaných 
skupin, jako jsou romští žáci/studenti a 
žáci/studenti s potřebou podpůrných 
opatření (se zdravotním postižením, 
zdravotním a sociálním znevýhodněním). 

 Účelnost 
Horizontální témata 

 

ANO - projekt nepodporuje žádná opatření, která vedou k 
diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako 
jsou romští žáci/studenti a žáci/studenti s potřebou 
podpůrných opatření (se zdravotním postižením, 
zdravotním znevýhodněním a znevýhodněním). 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Nejsou finančně podporovány aktivity zařazující děti do 
následujících zařízení: 

- do zařízení samostatně zřízených pro žáky/studenty 
se zdravotním postižením, 

- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP upraveného 
podle potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % dětí, 

- do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených 
pro žáky/studenty se zdravotním postižením v běžném 
zařízení. 

 
NE - projekt podporuje opatření, která vedou k 
diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako 
jsou romští žáci/studenti a další žáci/studenti s potřebou 
podpůrných opatření (děti a žáci/studenti se zdravotním 
postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním 
znevýhodněním). 

Jsou finančně podporovány aktivity zařazující děti do 
následujících zařízení: 
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- do zařízení samostatně zřízených pro žáky/studenty 
se zdravotním postižením, 

- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP upraveného 
podle potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % dětí, 

- do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených 
pro žáky/studenty se zdravotním postižením v běžném 
zařízení. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na infrastrukturu 
středních a vyšších odborných škol. 

Projekt není zaměřen na výstavbu nové 
školy. 

Účelnost 

ANO - projekt není zaměřen na výstavbu nové školy. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 
NE - projekt je zaměřen na výstavbu nové školy. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na infrastrukturu 
středních a vyšších odborných škol. 

 
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

aktivita INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ   

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu 
pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Projekt je v souladu s akčním plánem 
vzdělávání. 

Potřebnost 

ANO - projekt je v souladu s příslušným Místním akčním 
plánem anebo příslušným Krajským akčním plánem 
vzdělávání nebo seznamem projektových záměrů pro 
investiční intervence. 
 
NE - projekt není v souladu s příslušným Místním akčním 
plánem anebo příslušným Krajským akčním plánem 
vzdělávání nebo seznamem projektových záměrů pro 
investiční intervence. 
  
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání.  

  

 žádost o podporu 

 Krajský akční plán vzdělávání nebo seznam 
projektových záměrů pro investiční 
intervence  

 Místní akční plán do roku 2023 nebo 
Strategický rámec schválený Řídícím 
výborem MAP 

 studie proveditelnosti 

 Projekt je zaměřen alespoň na jednu z 
klíčových kompetencí: 

-           komunikace v cizích 
jazycích, 

-           technických a řemeslných 
oborů,  

-           přírodních věd, 
-           práce s digitálními 

technologiemi. 

Účelnost 
Potřebnost 

ANO - projekt je zaměřen alespoň na jednu z klíčových 
kompetencí 
 
NE - projekt není zaměřen ani na jednu z klíčových 
kompetencí. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit 
v území. 

Účelnost 
Potřebnost 

ANO - projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit pro 
zájmové, neformální nebo celoživotní vzdělávání v území. 
 
NE - projekt neřeší nedostatek kapacit pro zájmové, 
neformální nebo celoživotní vzdělávání v území. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 
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Projekt zajistí fyzickou dostupnost anebo 
bezbariérovost vzdělávacích zařízení. 

Účelnost 

ANO - projekt zajistí fyzickou dostupnost anebo 
bezbariérovost vzdělávacích zařízení nebo 
kompenzačních pomůcek pro výuku. 
 
NE - projekt nezajistí fyzickou dostupnost anebo 
bezbariérovost vzdělávacích zařízení nebo 
kompenzačních pomůcek pro výuku. 
 
NERELEVANTNÍ – zařízení je bezbariérové. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt nepodporuje opatření, která vedou k 
diskriminaci a segregaci marginalizovaných 
skupin, jako je romské obyvatelstvo a další 
osoby s potřebou podpůrných opatření 
(osoby se zdravotním postižením, 
zdravotním znevýhodněním a se sociálním 
znevýhodněním). 

Účelnost 
Horizontální témata 

ANO - projekt nepodporuje žádná opatření, která vedou k 
diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako 
je romské obyvatelstvo a další osoby s potřebou 
podpůrných opatření (osoby se zdravotním postižením, 
zdravotním znevýhodněním a se sociálním 
znevýhodněním). 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 
NE - projekt podporuje opatření, která vedou k 
diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako 
je romské obyvatelstvo a další osoby s potřebou 
podpůrných opatření (osoby se zdravotním postižením, 
zdravotním znevýhodněním a se sociálním 
znevýhodněním). 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání. 

Projekt není zaměřen na výstavbu nové 
budovy pro aktivity zájmového, 
neformálního nebo celoživotního vzdělávání.  

Účelnost 

ANO - projekt není zaměřen na výstavbu nové budovy pro 
aktivity zájmového, neformálního nebo celoživotního 
vzdělávání. 
 
NE - projekt je zaměřen na výstavbu nové budovy pro 
aktivity zájmového, neformálního nebo celoživotního 
vzdělávání. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

aktivita INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL  

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu 
pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Projekt je v souladu s Dlouhodobým 
záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy ČR na období 2015-2020.   

Potřebnost 

ANO - projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 
2015-2020. 

 žádost o podporu 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy ČR na období 2015-
2020 

 studie proveditelnosti 

 
NE - projekt není v souladu s Dlouhodobým záměrem 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 
2015-2020. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na infrastrukturu 
základních škol. 

Projekt je v souladu s akčním plánem 
vzdělávání. 

Potřebnost 

ANO - projekt je v souladu s příslušným Místním akčním 
plánem. 

 žádost o podporu 

 Místní akční plán do roku 2023 nebo 
Strategický rámec schválený Řídícím 
výborem MAP 

 
NE - projekt není v souladu s příslušným Místním akčním 
plánem. 
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NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na infrastrukturu 
základních škol. 

 studie proveditelnosti 

  
Projekt je zaměřen alespoň na jednu z 
klíčových kompetencí: 

-     komunikace v cizích jazycích, 
- technických a řemeslných 

oborů, 
-     přírodních věd, 
-     práce s digitálními 

technologiemi. 

Účelnost 
Potřebnost 

ANO - projekt je zaměřen alespoň na jednu z klíčových 
kompetencí. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 
NE - projekt není zaměřen ani na jednu z klíčových 
kompetencí. 

 
NERELEVANTNÍ - projekt je zaměřen na rozšíření 
kapacity mimo vazbu na klíčové kompetence na území 
ORP se sociálně vyloučenou lokalitou nebo je projekt 
zaměřen pouze na fyzickou dostupnost a bezbariérovost. 

Projekt splňuje minimální požadavky pro 
konektivitu školy a připojení k internetu. 

Účelnost 
Potřebnost 

ANO - projekt splňuje minimální požadavky pro 
konektivitu školy a připojení k internetu stanovené ve 
specifických pravidlech. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

 
NE - projekt nesplňuje minimální požadavky pro 
konektivitu školy a připojení k internetu stanovené ve 
specifických pravidlech. 

 
NERELEVANTNÍ – projekt neřeší konektivitu školy ani 
připojení k internetu. 

Projekt není zaměřen na výstavbu nové 
školy. 

Účelnost 
Potřebnost 

ANO - projekt není zaměřen na výstavbu nové školy. 
 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 
NE - projekt je zaměřen na výstavbu nové školy. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na infrastrukturu 
základních škol. 

Projekt zajistí fyzickou dostupnost anebo 
bezbariérovost vzdělávacích zařízení. 

Účelnost 

ANO - projekt zajistí fyzickou dostupnost anebo 
bezbariérovost vzdělávacích zařízení nebo 
kompenzačních pomůcek pro výuku. 
 
NE - projekt nezajistí fyzickou dostupnost anebo 
bezbariérovost vzdělávacích zařízení nebo 
kompenzačních pomůcek pro výuku. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt je bezbariérový. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt nepodporuje opatření, která vedou k 
diskriminaci a segregaci marginalizovaných 
skupin, jako jsou romské děti a žáci a další 
děti a žáci s potřebou podpůrných opatření 
(děti a žáci se zdravotním postižením, 
zdravotním znevýhodněním a se sociálním 
znevýhodněním). 

Účelnost 
Horizontální témata 

ANO - projekt nepodporuje žádná opatření, která vedou k 
diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako 
jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou 
podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním 
postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním 
znevýhodněním). 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Nejsou finančně podporovány aktivity zařazující děti do 
následujících zařízení: 

- do zařízení samostatně zřízených pro žáky se 
zdravotním postižením nebo do jejich přípravných tříd, 

- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP upraveného 
podle potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % dětí, 

- do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených 
pro žáky se zdravotním postižením v běžném zařízení. 

 
NE - projekt podporuje opatření, která vedou k 
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diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako 
jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou 
podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním 
postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním 
znevýhodněním). 

Jsou finančně podporovány aktivity zařazující děti do 
následujících zařízení: 

- do zařízení samostatně zřízených pro žáky se 
zdravotním postižením nebo do jejich přípravných tříd, 

- do zařízení vzdělávajících podle ŠVP upraveného 
podle potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % dětí, 

- do tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených 
pro žáky se zdravotním postižením v běžném zařízení. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na infrastrukturu 
základních škol. 

Projekt nezískal podporu z Národního fondu 
pro podporu MŠ a ZŠ. 

Potřebnost 

ANO - projekt nezískal podporu z Národního fondu pro 
podporu MŠ a ZŠ na stejné výdaje. 

 seznam schválených projektů z Národního 
fondu pro podporu MŠ a ZŠ 

 
NE - projekt byl podpořen z Národního fondu pro podporu 
MŠ a ZŠ na stejné výdaje. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na infrastrukturu 
základních škol. 

 
Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu 
pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

  aktivita REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK  

Projekt je v souladu s Integrovanou strategií 
podpory kultury do roku 2020. 

Účelnost 
Potřebnost 

ANO - ve studii proveditelnosti je odkaz na konkrétní 
kapitolu Integrované strategie podpory kultury do roku 
2020. 

 Integrovaná strategie podpory kultury do 
roku 2020 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 
NE - ve studii proveditelnosti odkaz na konkrétní kapitolu 
chybí nebo není zřejmá vazba projektu na Integrovanou 
strategii podpory kultury do roku 2020. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na revitalizaci 
vybraných památek.  

Projekt není zaměřen na podporu 
komerčních turistických zařízení, jako jsou 
volnočasová zařízení, lázeňské provozy, 
ubytovací a stravovací zařízení. 

Účelnost 

ANO - projekt není zaměřen na podporu komerčních 
turistických zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, 
lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 
NE - projekt je zaměřen na podporu komerčních 
turistických zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, 
lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na revitalizaci 
vybraných památek.  

Památka je uvedena na některém z níže 
uvedených seznamů: 
 

 Seznam světového dědictví UNESCO 

Účelnost 

ANO - památka, která je předmětem projektu, je uvedena 
na některém z uvedených seznamů. 

 Seznam světového dědictví UNESCO 

 Indikativní seznam světového dědictví 
UNESCO (kategorie kulturní dědictví) 

 Seznam národních kulturních památek k 1. 

 
NE - památka, která je předmětem projektu, není uvedena 
na žádném z uvedených seznamů. 
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 Indikativní seznam světového dědictví 
UNESCO (kategorie kulturní dědictví) 

 Seznam národních kulturních památek 
k 1. 1. 2014 

 Indikativní seznam národních 
kulturních památek k 1. 1. 2014 

  
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na revitalizaci 
vybraných památek.  

1. 2014    

 Indikativní seznam národních kulturních 
památek k 1. 1. 2014 

Žadatel zpracoval plán zpřístupnění 
podpořené památky. 

Účelnost 

ANO – žadatel zpracoval a doložil plán zpřístupnění 
podpořené památky, která je předmětem projektu. 
 
NE – žadatel nezpracoval a nedoložil plán zpřístupnění 
podpořené památky, která je předmětem projektu.  
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na revitalizaci 
vybraných památek.  

 studie proveditelnosti  

aktivita MUZEA 

Muzeum je zřizováno státem nebo krajem. Účelnost 
ANO – muzeum je zřizováno státem nebo krajem. 
 
NE – muzeum není zřizováno státem ani krajem. 

 příloha žádosti o podporu – Zřizovací listina 

Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Účelnost 

ANO – muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
NE – muzeum nespravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt se netýká muzeí.  

 Centrální evidence sbírek (CES) 

 Seznam muzeí podporovatelných z IROP 

Návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční 
průměr za poslední tři roky, překročila 30 
000 návštěvníků. 

Účelnost 

ANO – návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr 
za poslední tři roky, překročila 30 000 návštěvníků.  
 
NE – návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr 
za poslední tři roky, nepřekročila 30 000 návštěvníků. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt se netýká muzeí.  

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 Seznam muzeí podporovatelných z IROP 

Žadatel zpracoval plán zpřístupnění 
podpořené sbírky nebo její částí. 

Účelnost 

ANO - žadatel zpracoval a doložil plán zpřístupnění sbírky 
nebo její částí, které jsou předmětem projektu. 
 
NE - žadatel nezpracoval a nedoložil plán zpřístupnění. 
 
NERELEVANTNÍ – depozitář není zpřístupněn. 

 studie proveditelnosti 

aktivita – ZEFEKTIVNĚNÍ OCHRANY A VYUŽÍVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ A JEJICH ZPŘÍSTUPNĚNÍ (KNIHOVNY) 

Knihovna je zřízena podle § 3b zákona č. 
257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a 
informačních služeb. 

Účelnost 

ANO - knihovna je zřízena podle § 3b zákona č. 257/2001 
Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 
knihovnických a informačních služeb nebo podle odst. 2 § 
10 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních 
služeb v případě, že plní funkci krajské knihovny. 
 
NE - knihovna není zřízena podle § 3b ani odst. 2 § 10 
zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních 
služeb památky, která je předmětem projektu. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na zefektivnění 
ochrany a využívání knihovních fondů a jejich 
zpřístupnění.  

 Seznam knihoven podporovatelných z IROP 
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Projekt je zaměřen pouze na digitalizaci 
části knihovního fondu, která není 
zdigitalizována, a v době podání žádosti o 
podporu ji nedigitalizuje jiný subjekt. 

Efektivnost  

ANO - Projekt je zaměřen pouze na digitalizaci části 
knihovního fondu, která není zdigitalizována a v době 
podání žádosti o podporu ji nedigitalizuje jiný subjekt.  
 
NE - projekt je zaměřen na digitalizaci části knihovního 
fondu, která je zdigitalizována nebo ji v době podání 
žádosti o podporu digitalizuje jiný subjekt.  
 
NERELEVANTNÍ - předmětem projektu není digitalizace 
knihovního fondu. 

 registr digitalizace 

 studie proveditelnosti  

Digitalizace je jednou ze součástí 
komplexnějšího projektu. 

Účelnost 

ANO - digitalizace je jednou ze součástí komplexnějšího 
projektu.  
 
NE - digitalizace je jedinou náplní projektu.   
 
NERELEVANTNÍ - předmětem projektu není digitalizace 
knihovního fondu. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 
Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu 
pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE) Referenční dokument 

Žadatel má uzavřenou smlouvu s 
dodavatelem na pořízení dokumentů 
územního rozvoje. 

Efektivnost 
Hospodárnost 

ANO - žadatel doložil smlouvu s dodavatelem. 

 smlouva s dodavatelem 

 
NE – žadatel nedoložil smlouvu s dodavatelem. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na pořizování a 
uplatňování dokumentů územního rozvoje. 

aktivita ÚZEMNÍ PLÁNY 

Územní plán nebo změna územního plánu se 
zpracovává výhradně pro území obce 
s rozšířenou působností. 

Potřebnost 

ANO - územní zaměření projektu je území obce 
s rozšířenou působností. 

 žádost o podporu 

 
NE - územní zaměření projektu není území obce 
s rozšířenou působností. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na pořizování a 
uplatňování dokumentů územního rozvoje. 
 
 

Změna územního plánu vyplývá z územní 
studie se zaměřením na veřejnou 
infrastrukturu či řešení krajiny. 

Potřebnost 

ANO – žadatel popsal, že nutnost změny územního plánu 
vyplývá z odpovídající územní studie. 

 žádost o podporu 

 podklady pro hodnocení  

 
NE 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na pořizování a 
uplatňování dokumentů územního rozvoje. 

aktivita REGULAČNÍ PLÁNY 

Regulační plán se zpracovává výhradně pro 
území obce s rozšířenou působností. 

Potřebnost 

ANO - územní zaměření projektu je území obce 
s rozšířenou působností. 

 žádost o podporu 

 podklady pro hodnocení 

 
NE - územní zaměření projektu není území obce 
s rozšířenou působností. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na pořizování a 
uplatňování dokumentů územního rozvoje. 
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aktivita ÚZEMNÍ STUDIE  

Územní studie se zpracovává v území 
správního obvodu obce s rozšířenou 
působností. 

Potřebnost 

ANO - územní zaměření projektu je v území správního 
obvodu obce s rozšířenou působností. 

 žádost o podporu 

 podklady pro hodnocení 

 
NE - územní zaměření projektu není v území správního 
obvodu obce s rozšířenou působností. 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na pořizování a 
uplatňování dokumentů územního rozvoje. 

Územní studie, zaměřené na veřejnou 
infrastrukturu, musí splňovat alespoň jedno 
z těchto kritérií:  

Potřebnost 

ANO – zaměření územní studie, zaměřené na veřejnou 
infrastrukturu, odpovídá minimálně jedné ze tří uvedených 
možností. 
 
 
NE 
  
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na pořizování a 
uplatňování dokumentů územního rozvoje. 

 žádost o podporu 

 smlouva s dodavatelem 

 podklady pro hodnocení  

 územní studie ORP je zpracovaná na 
akci veřejné technické infrastruktury ve 
vazbě na TEN-E nebo na záměry 
vyplývající z PÚR na území správního 
obvodu ORP;  

 územní studie ORP je zpracovaná na 
akci veřejné dopravní infrastruktury ve 
vazbě na TEN-T nebo na záměry 
vyplývající z PÚR na území správního 
obvodu ORP;  

 územní studie ORP je zpracovaná na 
veřejná prostranství, v souladu 
s územními plány pro vybrané území 
správního obvodu ORP.  

Územní studie, zaměřené na řešení krajiny, 
musí splňovat následující kritérium:  

Potřebnost 
Horizontálními témata 

ANO – územní studie, zaměřená na řešení krajiny, 
odpovídá požadovanému zaměření. 
 
NE 
 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na pořizování a 
uplatňování dokumentů územního rozvoje. 

 žádost o podporu 

 smlouva s dodavatelem 

 podklady pro hodnocení  

 územní studie řeší krajinu podrobně ve 
všech souvislostech ve vazbě na 
zelenou infrastrukturu, Adaptační 
strategii EU, protipovodňovou ochranu 
a Evropskou úmluvu o krajině na území 
správního obvodu ORP.  

 


