
PŘÍLOHA Č. 1 

 

1 

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ IROP  
 

Obecná kritéria přijatelnosti 

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

výběr projektů 
Hodnocení (ANO/NE) Referenční dokument 

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

ANO – projekt je v souladu s cíli a podporovanými 
aktivitami specifického cíle a výzvy 

NE – projekt není v souladu s cíli a podporovanými 
aktivitami specifického cíle a výzvy 

 text výzvy  

 Pravidla pro žadatele a příjemce 

 žádost 

 studie proveditelnosti 

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy Soulad s horizontálními kritérii, potřebnost, 
účelnost, efektivnost 

ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy 

NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy 

 text výzvy  

 Pravidla pro žadatele a příjemce 

 žádost 

 studie proveditelnosti 

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

ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro 
příslušný specifický cíl a výzvu 

NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro 
příslušný specifický cíl a výzvu 

 text výzvy  

 žádost 

 příloha - doklad o právní 
subjektivitě 

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových 
způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. Efektivnost, účelnost, hospodárnost 

ANO – projekt respektuje minimální a maximální hranici 
celkových způsobilých výdajů 

NE – projekt nerespektuje minimální a maximální hranici 
celkových způsobilých výdajů 

 text výzvy  

 rozpočet projektu 

 studie proveditelnosti 

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny. Efektivnost, účelnost, hospodárnost 

ANO – projekt respektuje limity způsobilých výdajů;  

NE – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů 

 text výzvy  

 rozpočet projektu 

 Pravidla pro žadatele a příjemce 

 studie proveditelnosti 

Výsledky projektu jsou udržitelné.  Proveditelnost, účelnost 

ANO – žadatel prokázal zajištění udržitelnosti výsledků a 
zajištění dostatečné kapacity (finanční, personální) pro 
udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování  

NE – žadatel neprokázal zajištění udržitelnosti výsledků a 
zajištění dostatečné kapacity (finanční, personální) pro 
udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování  

 žádost 

 studie proveditelnosti 

 v SC 1.2 SUMP, SUMF, Karta 
souladu 

 v SC 2.1 transformační plány 
(deinstitucionalizace),  

 v SC 2.2 podnikatelský plán  

 v SC 2.3 transformační plány 
(psychiatrie)  

 v SC 3.1 plán návštěvnosti  

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

Soulad projektu s horizontálními kritérii 

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

NE – projekt má negativní vliv na některou z horizontálních 

 žádost 

 EIA 

 studie proveditelnosti 

 v SC 2.2 Podnikatelský plán 



2 

 

priorit IROP 

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. Potřebnost 

ANO – žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu 

NE – žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu 

 žádost 

 studie proveditelnosti 

 v SC 1.1 Vybraná prioritní 
regionální silniční síť, Plán 
údržby  

 v SC 1.2 SUMP, SUMF, Karta 
souladu  

 v SC 1.3 souhlas GŘ HZS  

 v SC 2.1 transformační plán 
(deinstitucionalizace) 

 v SC 2.2 podnikatelský plán  

 v SC 2.3 Věstníky MZd, 
Koncepce návazné péče, 
Strategie psychiatrické péče  

 v SC 2.4 Místní a krajské akční 
plány 

 v SC 3.2 souhlas hlavního 
architekta e-Government 

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory.  

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

NE 

 žádost 

 Pravidla pro žadatele a příjemce 

 studie proveditelnosti 

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. Riziko podvodu 

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

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

 příloha žádosti - Čestné 
prohlášení; u žadatelů, kteří 
nedokládají identifikaci  

 příloha žádosti - Výpis z trestního 
rejstříku – NNO, podnikatelské 
subjekty 
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Kritéria formálních náležitostí 

Žádost o podporu je podána v předepsané formě. 

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

NE 

 žádost 

 Pravidla pro žadatele a příjemce 

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele. 

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

NE 

 žádost 

 příloha žádosti – pověření 

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

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

NE 

 Žádost 

 přílohy žádosti 

 Pravidla pro žadatele a příjemce 
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Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující 
na síť TEN-T 

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

výběr projektů 
Hodnocení (ANO/NE) Referenční dokument 

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

ANO – ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt je 
v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020. 
NE – ze studie proveditelnosti není zřejmá vazba projektu 
na Dopravní politiku ČR 2014-2020   

 Dopravní politika ČR 
2014-2020 (odkaz na 
4.4.2.2 Silniční 
infrastruktura a 4.6  
Snižování dopadu na 
veřejné zdraví a životní 
prostředí) 

 žádost 

 studie proveditelnosti 

Projekt je realizován na Prioritní regionální silniční síti. Potřebnost, účelnost 
ANO – v žádosti je explicitní odkaz na konkrétní úsek 
uvedený v Prioritní regionální silniční síti 
NE – úsek neleží na Prioritní regionální silniční síti  

 Seznam úseků - příloha 
Pravidel pro žadatele pro 
SC 1.1 

 žádost 

Projekt je zařazen do Regionálního akčního plánu. Účelnost 

ANO – v žádosti je uvedený explicitní a ověřitelný odkaz na 
Regionální akční plán.  
NE – žádost neodkazuje na Regionální akční plán nebo 
není zřejmá vazba projektu na Regionální akční plán   

 žádost 

 Regionální akční plán, 
v případě výzvy 2015 
koncept RAP, pokud 
nebude RAP schválený  

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 
NE 

 žádost 

 studie proveditelnosti 

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

Hospodárnost, efektivnost 
ANO – z rozpočtu projektu je zřejmé, že minimálně 85 % 
způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivitu projektu. 
NE 

 žádost 

 rozpočet projektu 

 studie proveditelnosti 

Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám. Hospodárnost, efektivnost 
ANO  
NE 

 žádost 

 rozpočet projektu 

 studie proveditelnosti 

Žadatel má zajištěné národní zdroje financování. Proveditelnost 

ANO – vyjádření žadatele o zajištění vlastních zdrojů na 
kofinancování projektu a na jeho udržitelnost ve studii 
proveditelnosti 
NE 

 studie proveditelnosti 

Projekt přispěje k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Soulad s horizontálními kritérii 

ANO – vliv dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví je 
doložený závěry EIA, CBA, projekt zahrnuje realizaci 
zmírňujících a kompenzačních opatření, které požaduje 
orgán, který vydal souhlasné stanovisko 
NE 

 žádost 

 studie proveditelnosti 

 CBA 

 EIA 

 Posouzení dopadů na 
soustavu NATURA 2000 

V hodnocení eCBA  projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, 
stanovené ve výzvě. 

Efektivnost, hospodárnost 
ANO  
NE 

 studie proveditelnosti 

 MS2014+ 
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Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 3.3 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 

NE 

 příloha – smlouva s 
dodavatelem 

Žadatel má zajištěné kapacity k realizaci projektu a k jeho udržitelnosti.  Proveditelnost 

ANO 

NE 

 žádost 

 příloha – Podklady pro 
hodnocení 

Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný. Proveditelnost, efektivnost 

ANO – navrhovaný harmonogram projektu je reálný a 
proveditelný  

NE – navrhovaný harmonogram projektu není reálný  

 příloha – Podklady pro 
hodnocení 

Aktivita  - územní plány 

Zadání územního plánu nebo změny územního plánu bylo schváleno 
zastupitelstvem obce s rozšířenou působností po 1. 1. 2014. 

Potřebnost 

ANO – žadatel doložil usnesení zastupitelstva o zadání 
územního plánu/změny územního plánu po 1. 1. 2014 

NE 

 příloha – usnesení 
zastupitelstva 

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

 

ANO - územní zaměření projektu je území obce 
s rozšířenou působností 

NE 

 žádost 

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 

NE 

 žádost 

 příloha – Podklady pro 
hodnocení  

Aktivita  - regulační plány 

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

 ANO - územní zaměření projektu je území obce 
s rozšířenou působností 

NE 

 žádost 

 příloha – Podklady pro 
hodnocení 

Aktivita  - územní studie 

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

 ANO - územní zaměření projektu je v území správního 
obvodu ORP 

NE 

 žádost 

 příloha – Podklady pro 
hodnocení 

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

 územní studie ORP je zpracovaná na akci veřejné technické 

Potřebnost 
ANO – zaměření územní studie, zaměřené na veřejnou 
infrastrukturu, odpovídá minimálně jedné ze tří uvedených 
možností 

 žádost 

 příloha žádosti – smlouva 
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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 pro 
vybrané území správního obvodu ORP.  

NE  Příručka pro žadate a příjemce  

 příloha – Podklady pro 
hodnocení  

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

  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.  

Potřebnost, horizontální kritéria 

ANO – územní studie, zaměřená na řešení krajiny, 
odpovídá požadovanému zaměření 

NE 

 žádost 

 příloha – smlouva 

 příloha – Podklady pro 
hodnocení  

 


