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I.

Vymezení kritérií pro výběr projektů

Kritéria pro výběr projektů obsažená v tomto dokumentu jsou zaměřena na níže uvedené oblasti
podpory Regionálního operačního programu Střední Morava:


Prioritní osa 4 - Technická pomoc, oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity
regionu.

Tato kritéria pro výběr projektů detailně popisují postup hodnocení projektových žádostí a byla
schválena na zasedání Monitorovacího výboru ROP Střední Morava, usnesením číslo 007/MV02/07
ze dne 12. prosince 2007.
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II.

Kritéria pro výběr projektů

1 Posouzení přijatelnosti projektu
Projekt je posuzován podle níže uvedených kritérií, na které se odpovídá ANO nebo NE.
Název kritéria

ANO/NE

Žadatel je oprávněným příjemcem pro danou oblast podpory?
Projekt se vztahuje pouze na jednu oblast podpory ROP Střední Morava
specifikovanou ve výzvě?
Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami příslušné
oblasti podpory specifikované ve výzvě?
Projekt bude realizován na území regionu soudržnosti Střední Morava v souladu
s podmínkami programu?
Projekt má prokazatelně úplný nebo převažující vliv na region soudržnosti Střední
Morava?
Projekt nemá negativní vliv na horizontální témata?
Horizontální témata: udržitelný rozvoj a rovné příležitosti
Není v rozporu s legislativou Evropské unie a České republiky?
V případě, že projekt nesplní jakékoliv kritérium přijatelnosti projektu - tj. projekt je v jakémkoliv kritériu
hodnocen NE, bude příslušná žádost vyřazena z dalšího hodnocení.
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2 Kontrola formálních náležitostí projektu
Projekt je kontrolován podle níže uvedených kritérií, na které se odpovídá ANO nebo NE.
Název kritéria

ANO/NE

Je doložena vytištěná verze elektronické žádosti?
Jedná se o výtisk z webové žádosti BENEFIT7.
Vytištěná verze elektronické žádosti je shodná s elektronickou žádostí podle
unikátního kódu?
Žadatel vytiskne finální verzi webové žádosti a unikátní kód (tzv. hash) mezi tištěnou
projektovou žádostí a webovou žádostí musí být shodný.
Je doložen požadovaný počet paré žádostí a příloh (1 x originál nebo ověřená
kopie, 1 x kopie prostá)?
Žadatel doloží 2 paré příloh (1 x originál nebo ověřená kopie, 1 x kopie prostá)
povinných (a nepovinných) příloh.
Jsou doloženy všechny povinné přílohy dle seznamu příloh uvedeného v žádosti?
Projekt respektuje minimální a maximální výši dotace stanovenou pro danou
oblast podpory?
Žádost a přílohy obsahují stanovené náležitosti pro jednotlivé oblasti podpory?
Jsou úplné, aktuální a nemají zjevné vady?
Povinné přílohy a požadavky na jejich náležitosti jsou popsány v příloze č. 2 Příručky
pro žadatele.
Tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem nebo jeho zplnomocněným
zástupcem?
Pokud je projektová žádost podepsána jinou osobou než statutárním zástupcem, musí
být doložena ověřená plná moc.
V případě, že projekt nesplní formální náležitosti – tj. projekt je v jakémkoliv kritériu hodnocen NE,
bude žadatel vyzván, aby chybějící podklady doložil a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne
doručení výzvy k odstranění nedostatků v projektové žádosti. Pokud tyto podklady žadatel nedoloží,
bude příslušná žádost vyřazena z dalšího hodnocení.
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3 Kritéria pro oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování
absorpční kapacity regionu
Max.
počet
bodů 100

Hodnocení
1.

Hodnocení cíle projektu

max. 20
bodů

Hodnotí se míra potřebnosti projektu na základě popisu a podrobné analýzy
výchozího stavu (popis řešeného problému, definice cílových skupin a
alternativních možností řešení). U hodnocení bude upřednostněn kvantifikovaný
přínos před slovním hodnocením. Zároveň bude zohledněno, zda žadatel uvedl
zdroje dat pro analýzu a o jaké zdroje se jedná.
2.

Popis plánovaných aktivit projektu včetně popisu řízení projektu

max. 15
bodů

Hodnotí se nezbytnost jednotlivých aktivit, jejich vzájemná provázanost, reálnost
harmonogramu a časová souslednost činností. Hodnotí se jednoznačnost vyjádření
přidané hodnoty projektu, jako rozdílu cílového a výchozího stavu. Hodnotí se
řízení projektu ve fázi přípravné i realizační vč. udržitelnosti.
3.

Zdůvodnění projektu z pohledu cílových skupin

max. 15
bodů

Hodnotí se, zda je projekt reálný a realizovatelný a bude řešit problémy cílové
skupiny, tj. bude dosaženo potřebného zlepšení a bude existovat poptávka po
výstupech projektu po celou dobu udržitelnosti projektu. Popis partnerství
v průběhu realizace projektu.
4.

Hodnocení rozpočtu projektu

max. 20
bodů

Hodnotí se přiměřenost výdajů vzhledem k aktivitám (tj. otázka podhodnocení či
nadhodnocení výdaje) a účtování projektu. Hodnotí se, zda ceny materiálu, prací,
služeb jsou nezbytné a přiměřené. Hodnotí se také uznatelnost nákladů.
5.

Rizika

max. 10
bodů

Hodnotí se analýza potenciálních kritických milníků a rizik, které mohou ohrozit
realizaci a udržitelnost projektu, pravděpodobnost jejich výskytu a míra jejich
negativního dopadu na projekt včetně návrhu na řešení negativních událostí a
odchylek.
6.

Vliv projektu na horizontální témata (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti)

max. 5
bodů

Hodnotí se kvantifikovatelná a nekvantifikovatelná environmentální kritéria a kritéria
rovných příležitostí.
7.

Hodnocení naplnění monitorovacích ukazatelů projektu

Datum vydání:
14. 11. 2014

V 56 VK 1.0

max. 15
bodů

Stránka 6 z 7

Kritéria pro výběr projektů
Hodnotí se, jak projekt naplňuje hodnoty indikátorů výstupů a výsledků. Jedná se o
následující indikátory:
- počet školení, seminářů, workshopů a konferencí
- zavedení systému pro provádění monitoringu dopadů ROP Střední Morava
- počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů
- počet účastníků školení, seminářů
- realizovaná spolupráce s médii a veřejností
- počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů celkem
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