
kód 
kritéria

ﾐázev kritéria funkce
opravitelﾐé/

ﾐeopravitelﾐé

způsoH hodﾐoIeﾐí
(ano/ne, 

ﾐerelevaﾐtﾐí)

hodnotitel/M

S2014+
hlavﾐí zdroj iﾐforﾏaIí popis kritéria ﾐávod pro hodﾐotitele/dílčí škály

F1 Žádost o podporu byla

podáﾐa v předepsaﾐé
forﾏě 

v┞lučovaIí ﾐeopravitelﾐé ano/ne MS2014+ žádost o podporu Posuzuje se, zda H┞la žádost o podporu podáﾐa v elektroﾐiIké podoHě v aplikaIi s┞stéﾏu 
IS KPヱヴ+. Žádost je podáﾐa až po jejíﾏ podepsáﾐí kvalifikovaﾐýﾏ elektroﾐiIkýﾏ podpiseﾏ 
v IS KP14+

MSヲヰヱヴ+ - koﾐtrola ve fázi podáﾐí žádosti autoﾏatiIk┞, 
jiﾐak ﾐež elektroﾐiIk┞ žádost o podporu podat ﾐelze

F2 V žádosti o podporu jsou

v┞plﾐěﾐ┞ všeIhﾐ┞ poviﾐﾐé
údaje

v┞lučovaIí opravitelﾐé ano/ne MS2014+ žádost o podporu

příloh┞ žádosti o 
podporu:

 - Kalkulačka 
iﾐdikátorů

Kroﾏě autoﾏatiIké koﾐtrol┞ se posuzuje správﾐost zvoleﾐýIh speIifiIkýIh Iílů a jejiIh 
proIeﾐtuálﾐí podíl, a to za poﾏoIi Kalkulačk┞ iﾐdikátorů.

V případě potřeH┞ ﾐavrhuje hodﾐotitel výhradu, resp. žadatel Hude v┞zváﾐ k doplﾐěﾐí.

MSヲヰヱヴ+ - autoﾏatiIká koﾐtrola u polí ﾐastaveﾐýIh jako 
poviﾐﾐé

F3 Jsou doložeﾐ┞ všeIhﾐ┞
příloh┞ a všeIhﾐ┞ příloh┞
jsou v požadovaﾐé forﾏě

v┞lučovaIí opravitelﾐé ano/ne iﾐterﾐí 
hodnotitel/M

S2014+

příloh┞ žádosti o 
podporu

aぶ Posuzuje se, zda H┞l┞ dodáﾐ┞ všeIhﾐ┞ relevaﾐtﾐí poviﾐﾐé/poviﾐﾐě volitelﾐé příloh┞, 
které H┞l┞ speIifikováﾐ┞ ve výzvě.

Hぶ Posuzuje se, zda jsou všeIhﾐ┞ příloh┞ ふpoviﾐﾐé i ﾐepoviﾐﾐéぶ doložeﾐ┞ ve forﾏě 
speIifikovaﾐé výzvou. Posuzuje se dále, zda dokuﾏeﾐt ﾐeﾐí prázdﾐý a zda oHsah odpovídá 
požadavkůﾏ dokuﾏeﾐtu.

V příloze Kalkulačka iﾐdikátorů je posuzováﾐ počet žáků. Pokud je počet špatﾐě uvedeﾐ, 
vraIí se k dopraIováﾐí.

aぶ MSヲヰヱヴ+ - koﾐtrola v┞plﾐěﾐí poviﾐﾐýIh polí

Hぶ hodﾐotitel - koﾐtrola forﾏ┞ příloh┞, tzﾐ. dle speIifikaIe 
výzv┞ ふforﾏát, vzor příloh┞ atp.ぶ

F4 Žádost o podporu byla

předložeﾐa v jazyce

staﾐoveﾐéﾏ výzvou

v┞lučovaIí opravitelﾐé ano/ne iﾐterﾐí 
hodnotitel/M

S2014+

žádost o podporu, 
příloh┞

Posuzuje se, zda žádost vč. všeIh poviﾐﾐýIh a ﾐepoviﾐﾐýIh příloh H┞la předložeﾐa v jaz┞Ie 
staﾐoveﾐéﾏ výzvou, tj. vžd┞ v českéﾏ jaz┞Ie.

aぶ Kritériuﾏ je splﾐěﾐo v případě, že žádost o podporu 
včetﾐě všeIh poviﾐﾐýIh/ﾐepoviﾐﾐýIh příloh H┞la předložeﾐa 
v českéﾏ jaz┞Ie.

Hぶ Kritériuﾏ ﾐeﾐí splﾐěﾐo v případě, že žádost o podporu 
ﾐeHo ﾐěkterá z poviﾐﾐýIh/ﾐepoviﾐﾐýIh příloh ﾐeH┞la 
předložeﾐa v českéﾏ jaz┞Ie.

F5 Ideﾐtifikačﾐí údaje
žadatele jsou v souladu s

výpiseﾏ z evideﾐIe

v┞lučovaIí opravitelﾐé ano/ne iﾐterﾐí 
hodnotitel/M

S2014+

žádost o podporu, 
příloh┞

VšeIhﾐ┞ požadovaﾐé ideﾐtifikačﾐí údaje žadatele ふjﾏéﾐo statutárﾐího orgáﾐu ﾐeHo 
zástupIe/zástupIů statutárﾐího orgáﾐu a jeho/jejiIh fuﾐkIeぶ jsou v  žádosti o podporu 
uvedeﾐ┞ a jsou v souladu s výpiseﾏ z evideﾐIe, ve kteréﾏ je žadatel registrováﾐ/uvedeﾐ.

Posuzuje se, zda jsou v žádosti o podporu uvedeﾐ┞ ideﾐtifikačﾐí údaje žadatele.

Posuzuje se, zda jsou ideﾐtifikačﾐí údaje žadatele v souladu s výpis┞ z evideﾐIe ふﾐapř. 
rejstřík škol a školskýIh zařízeﾐí ﾐeHo rejstřík ROSぶ.

aぶ MSヲヰヱヴ+ - koﾐtrola v┞plﾐěﾐí poviﾐﾐýIh polí

Hぶ MSヲヰヱヴ+ - koﾐtrola souladu s výpis┞ z evideﾐIe

Iぶ hodﾐotitel - koﾐtrola souladu s výpis┞ z evideﾐIe v 
případě, kd┞ ﾐelze prostředﾐiItvíﾏ MSヲヰヱヴ+

Příloha č. ヲ HodﾐotiIí kritéria výzv┞ ŠaHloﾐ┞ II - koﾐtrola forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí



F6 Žádost o podporu je

podepsáﾐa statutárﾐíﾏ
orgáﾐeﾏ žadatele

v┞lučovaIí opravitelﾐé ano/ne iﾐterﾐí 
hodnotitel/M

S2014+

žádost o podporu, 
příloh┞

Veškeré dokuﾏeﾐt┞ oHsahujíIí koloﾐku pro podpis a uvedeﾐí ﾐázvu/ideﾐtifikačﾐíIh zﾐaků 
suHjektu žadatele jsou opatřeﾐ┞ elektroﾐiIkýﾏ podpiseﾏ statutárﾐího orgáﾐu ﾐeHo 
zástupIe/zástupIů statutárﾐího orgáﾐu. 

Posuzuje se, zda je žádost opatřeﾐa elektroﾐiIkýﾏ podpiseﾏ statutárﾐího orgáﾐu ﾐeHo 
oprávﾐěﾐé osoH┞ pověřeﾐé statutárﾐíﾏ orgáﾐeﾏ suHjektu žadatele, tzﾐ. zda podpis 
odpovídá statutárﾐíﾏu orgáﾐu/oprávﾐěﾐé osoHě suHjektu žadatele.

Dokuﾏeﾐty ﾏohou Hýt také podepsáﾐy ふdokuﾏeﾐt┞ ﾐesﾏí Hýt starší Γヰ kaleﾐdářﾐíIh dﾐí 
od data podáﾐí žádosti o podporu v IS KPヱヴ+ぶ:

1) Jiﾐou osoHou zﾏoIﾐěﾐou ﾐa základě plﾐé ﾏoIi ke koﾐkrétﾐíﾏu předkládaﾐéﾏu 
projektu. Plﾐou ﾏoI žadatel předkládá v el. podoHě v IS KPヱヴ+ ふv┞žaduje el. podpis 
zﾏoIﾐitele i zﾏoIﾐěﾐIeぶ ﾐeHo jako origiﾐál/ úředﾐě ověřeﾐou kopii v 

elektroﾐiIké/ﾐaskeﾐovaﾐé podoHě ﾐa záložIe ﾐeHo pod tlačítkeﾏ Plﾐé ﾏoIi ve forﾏuláři 
žádosti o podporu v IS KPヱヴ+. Tato plﾐá ﾏoI oHsahuje všeIhﾐ┞ ﾐáležitosti plﾐé ﾏoIi.

2) Pověřeﾐou osoHou ﾐa základě pověřeﾐí k zastupováﾐí statutárﾐíﾏ orgáﾐeﾏ suHjektu 
žadatele k právﾐíﾏu jedﾐáﾐí jﾏéﾐeﾏ suHjektu žadatele. Pověřeﾐí je doložeﾐo ve forﾏě 
origiﾐálu/ úředﾐě ověřeﾐé kopie v elektroﾐiIké/ﾐaskeﾐovaﾐé podoHě ﾐa záložIe ﾐeHo 
pod tlačítkeﾏ Plﾐé ﾏoIi ve forﾏuláři žádosti o podporu v IS KPヱヴ+.

a) bez podpisu nelze finalizovat, kontroluje automaticky IS 

KP14+

Hぶ relevaﾐIe podpisu koﾐtroluje hodﾐotitel ふpodpis ﾐeﾏusí 
souhlasit s oprávﾐěﾐou/zﾏoIﾐěﾐou/pověřeﾐou osoHouぶ

Náležitosti plﾐé ﾏoIi:
• jedﾐozﾐačﾐě ideﾐtifikováﾐ zﾏoIﾐitel – teﾐ, kdo plﾐou ﾏoI 
uděluje,
• jedﾐozﾐačﾐě ideﾐtifikováﾐ zﾏoIﾐěﾐeI – teﾐ, kdo je plﾐou 
ﾏoIí zﾏoIﾐěﾐ,
• uvedeﾐí právﾐího úkoﾐu ﾐeHo úkoﾐů, ke kterýﾏ zﾏoIﾐitel 
zﾏoIﾐěﾐIe zﾏoIňuje,
• doHa, po kterou zﾏoIﾐěﾐí platí,
• datuﾏ a ﾏísto podpisu plﾐé ﾏoIi,
• podpis┞ zﾏoIﾐěﾐIe a zﾏoIﾐitele.

F7 Předpokládaﾐá doba

realizace projektu je v

souladu s podﾏíﾐkaﾏi
výzv┞

v┞lučovaIí opravitelﾐé ano/ne iﾐterﾐí 
hodnotitel/M

S2014+

žádost o podporu, 
příloh┞ 

Posuzuje se, zda délka realizaIe projektu ふﾐapř. počet ﾏěsíIůぶ a oHdoHí realizaIe projektu 
ふod-doぶ odpovídají podﾏíﾐkáﾏ výzv┞.

aぶ Kritériuﾏ je splﾐěﾐo v případě, že délka trváﾐí projektu je 
v souladu s délkou trváﾐí projektu uváděﾐou ve výzvě a 
zároveň oHdoHí realizaIe projektu je v souladu s výzvou.

Hぶ Kritériuﾏ ﾐeﾐí splﾐěﾐo v případě, že délka trváﾐí projektu 
ﾐeﾐí v souladu s délkou trváﾐí projektu uváděﾐou ve výzvě a 
ﾐeHo oHdoHí realizaIe projektu ﾐeﾐí v souladu s výzvou.

F8 Místo realizaIe a ﾏísto 
dopadu projektu je v 

souladu s podﾏíﾐkaﾏi 
výzv┞

v┞lučovaIí opravitelﾐé ano/ne iﾐterﾐí 
hodnotitel/M

S2014+

žádost o podporu:
- Uﾏístěﾐí
- Klíčové aktivit┞
- Popis projektu

 příloh┞

Posuzuje se, zda ﾏísto realizace a ﾏísto dopadu projektu je v souladu s podﾏíﾐkaﾏi
staﾐoveﾐýﾏi výzvou, tzn. koﾐkrétﾐí šaHloﾐ┞ projektu ﾏají dopad pouze na relevaﾐtﾐí
úzeﾏí v┞ﾏezeﾐé výzvou.

Žadatel v┞Hírá z předﾐastaveﾐého číselﾐíku ﾏísto 
dopadu/ﾏísto realizaIe ve vazHě ﾐa koﾐkrétﾐí šaHloﾐ┞.
Hodﾐotitel koﾐtroluje v Ielé žádosti ve vazHě ﾐa koﾐkrétﾐí 
šaHloﾐ┞:

aぶ Kritériuﾏ je splﾐěﾐo v případě, že projekt ﾏá dopad 
výhradﾐě ﾐa úzeﾏí dle výzv┞ a ﾏísto realizaIe je v souladu s 
výzvou.

Hぶ Kritériuﾏ ﾐeﾐí splﾐěﾐo v případě, že projekt ﾐeﾏá dopad 
výhradﾐě ﾐa úzeﾏí dle výzv┞, a/ﾐeHo  ﾏísto realizaIe 
ﾐeodpovídá podﾏíﾐkáﾏ výzv┞.

F9 Iﾐdikátor┞ jsou zvoleﾐ┞ a 
nastaveny v souladu 

s výzvou

v┞lučovaIí opravitelﾐé ano/ne iﾐterﾐí 
hodnotitel/M

S2014+

žádost o podporu:
- Iﾐdikátor┞

příloh┞ žádosti o 
podporu:

 - Kalkulačka 
iﾐdikátorů

Posuzuje se, zda jsou zvoleﾐé iﾐdikátor┞ výstupu a výsledku relevaﾐtﾐí k jedﾐotlivýﾏ
šaHloﾐáﾏ. Posuzuje se správﾐost ﾐastaveﾐí IílovýIh hodnot výstupů dle příloh┞ č. 1 výzv┞
a přiﾏěřeﾐost ﾐastaveﾐí IílovýIh hodnot výsledků a ﾏilﾐíku pro pláﾐovaﾐé aktivity

projektu. Koﾐkrétﾐě je posuzováﾐa reálﾐost dosažeﾐí udávaﾐýIh hodnot iﾐdikátorů
vzhledem k v┞Hraﾐýﾏ šaHloﾐáﾏ projektu. Posuzuje se staﾐoveﾐí výIhozí hodnoty u

iﾐdikátorů ヵヱヵヱヰ, ヵヱヶヱヰ, ヵヱΑヱヰ.

Koﾐtrola se provádí za poﾏoIi Kalkulačk┞ iﾐdikátorů.

V případě Ih┞Hﾐě/ ﾐevhodﾐě/ ﾐereálﾐě zvoleﾐýIh/ ﾐastaveﾐýIh či ﾐestaﾐoveﾐýIh
iﾐdikátorů ﾏůže hodnotitel formulovat výhradu - vyzvat žadatele k doplﾐěﾐí/ opravě
žádosti o podporu.

aぶ Cílová hodﾐota iﾐdikátorů výstupů odpovídá hodﾐotáﾏ 
v┞HraﾐýIh šaHloﾐ, iﾐdikátor┞ výsledků a ﾏilﾐík jsou 
relevaﾐtﾐí v┞Hraﾐýﾏ šaHloﾐáﾏ projektu, jejiIh hodﾐot┞ jsou 
reálﾐě dosažitelﾐé, u iﾐdikátoru ヵヱヵヱヰ je ﾐeﾐulová výIhozí 
hodﾐota, iﾐdikátor┞ ヵヱヶヱヰ, ヵヱΑヱヰ ﾏají uvedeﾐu reálﾐou 
výIhozí hodﾐotu

Hぶ Cílová hodﾐota iﾐdikátorů výstupů ﾐeodpovídá hodﾐotáﾏ 
v┞HraﾐýIh šaHloﾐ  a/ﾐeHo iﾐdikátor┞ výsledků a ﾏilﾐík 
ﾐejsou relevaﾐtﾐí v┞Hraﾐýﾏ šaHloﾐáﾏ projektu  a/ﾐeHo 
hodﾐot┞ ﾐe jsou reálﾐě dosažitelﾐé  a/ﾐeHo iﾐdikátor ヵヱヵヱヰ 
ﾐeﾏá staﾐoveﾐu výIhozí hodﾐotu.



F10 Projekt je v souladu s 

pravidl┞ veřejﾐé podpor┞
v┞lučovaIí opravitelﾐé ano/ne iﾐterﾐí 

hodnotitel

žádost o podporu
příloh┞ žádosti o 
podporu

Kontroluje se:

U suHjektů zřízeﾐýIh orgaﾐizačﾐí složkou státu, krajeﾏ, oHIí ﾐeHo svazkeﾏ oHIí  
ﾐedoIhází k ﾐaplﾐěﾐí zﾐaků veřejﾐé podpor┞, projekt je ﾏožﾐé podpořit ﾏiﾏo režiﾏ 
veřejﾐé podpor┞ ふkritériuﾏ je splﾐěﾐo autoﾏatiIk┞ぶ.
U suHjektů zřízeﾐýIh jiﾐou právﾐiIkou ﾐeHo f┞ziIkou osoHou je v┞hodﾐoIeﾐo kuﾏulativﾐí 
ﾐe/ﾐaplﾐěﾐí zﾐaků veřejﾐé podpor┞ ﾐa základě údajů z čestﾐého prohlášeﾐí žadatele:
aぶ Pokud jsou zﾐak┞ veřejﾐé podpor┞ kuﾏulativﾐě ﾐaplﾐěﾐ┞, Hude podpora posk┞tﾐuta v 
režiﾏu de ﾏiﾐiﾏis a je dále ﾐutﾐo ověřit, zda požadovaﾐá podpora ﾐepřekračuje výši 
liﾏitu podpor┞ de ﾏiﾐiﾏis staﾐoveﾐý výzvou ふﾏa┝. ヲヰヰ tis EURぶ. 
Hぶ Pokud ﾐejsou zﾐak┞ veřejﾐé podpor┞ kuﾏulativﾐě ﾐaplﾐěﾐ┞, projekt ﾏůže Hýt 
podpořeﾐ ﾏiﾏo režiﾏ veřejﾐé podpor┞.

Ověřeﾐí se zazﾐaﾏeﾐá do koﾐtrolﾐího listu.

aぶ Kritériuﾏ je splﾐěﾐo v případě, že ﾐejsou kuﾏulativﾐě 
ﾐaplﾐěﾐ┞ zﾐak┞ veřejﾐé podpor┞ NEBO jsou kuﾏulativﾐě 
ﾐaplﾐěﾐ┞ zﾐak┞ veřejﾐé podpor┞ a pro projekt Hude 
aplikováﾐa podpora de ﾏiﾐiﾏis a projekt zároveň respektuje 
liﾏit┞ daﾐé výjiﾏk┞ staﾐoveﾐé výzvou/pravidl┞ pro žadatele 
a příjeﾏIe. 

Hぶ Kritériuﾏ ﾐeﾐí splﾐěﾐo v případě, že jsou ﾐaplﾐěﾐ┞ zﾐak┞ 
veřejﾐé podpor┞ a ﾐeﾐí  aplikováﾐ režiﾏ de ﾏiﾐiﾏis.



kód 
kritéria

aspekt kvality 

projektu
ﾐázev kritéria funkce

opravitelﾐé/
ﾐeopravitelﾐé

způsoH hodﾐoIeﾐí
(ano/ne, 

ﾐerelevaﾐtﾐí)

hodnotitel/M

S2014+

hlavﾐí zdroj 
iﾐforﾏaIí

popis kritéria ﾐávod pro hodﾐotitele/dílčí škály

P1 účelﾐost/ 
efektivnost/ 

potřeHﾐost

VýHěr šaHloﾐ/šaHloﾐ┞ odpovídá 
podﾏíﾐkáﾏ výzv┞

v┞lučovaIí opravitelﾐé ano/ne iﾐterﾐí 
hodnotitel

žádost o podporu:
- Klíčové aktivit┞
- SpeIifiIké Iíle
- Popis projektu

příloh┞

V toﾏto kritériu se posuzuje, zda žadatel zvolil 
šaHloﾐu/šaHloﾐ┞ v souladu s výzvou.

Posuzuje se, zda žadatel uvedl všeIhﾐ┞ poviﾐﾐé šaHloﾐ┞ 
dle zﾐěﾐí výzv┞.

aぶ Kritériuﾏ je splﾐěﾐo v případě, že žádost o podporu oHsahuje šaHloﾐu/šaHloﾐ┞ v 
souladu s výzvou.

Hぶ Kritériuﾏ ﾐeﾐí splﾐěﾐo v případě, že žádost o podporu ﾐeoHsahuje šaHloﾐu/šaHloﾐ┞ 
v souladu s výzvou.

P2 proveditelnost Žadatel splňuje defiﾐiIi 
oprávﾐěﾐého žadatele 
v┞ﾏezeﾐého ve výzvě

v┞lučovaIí ﾐeopravitelﾐé ano/ne iﾐterﾐí 
hodnotitel/ 

MS2014+

žádost o podporu:
- Subjekty projektu

příloh┞

V toﾏto kritériu se posuzuje, zda přihlášeﾐý suHjekt 
žadatele ve výzvě splňuje podﾏíﾐk┞ a kritéria staﾐoveﾐá 
ve výzvě a ﾐavazujíIí dokuﾏeﾐtaIi.

Žadatel ﾏůže podat pouze jedﾐu žádost o podporu v 
ráﾏIi dvou výzev a to výzv┞ určeﾐé oprávﾐěﾐýﾏ 
žadatelůﾏ se sídleﾏ ﾐa úzeﾏí hl. ﾏ. Prah┞ ふč.ヰヲ_ヱΒ_ヰヶヴぶ 
a výzv┞ určeﾐé oprávﾐěﾐýﾏ žadatelůﾏ se sídleﾏ ﾐa 
úzeﾏí Ielé České repuHlik┞, ﾏiﾏo hl. ﾏ. Prah┞ ふč. 
02_18_063).

aぶ Kritériuﾏ je splﾐěﾐo v případě, že žadatele je ﾏožﾐé ideﾐtifikovat jako suHjekt, 
který je v┞ﾏezeﾐ výzvou  a současﾐě splňuje podﾏíﾐk┞ staﾐoveﾐé výzvou a Pravidl┞ 
pro žadatele a příjeﾏIe OP VVV, pokud výzva ﾐestaﾐoví jiﾐak.
Kritériuﾏ je splﾐěﾐo v případě, že se jedﾐá o prvﾐí podaﾐou žádost žadatele v ráﾏIi 
výzev č. ヰヲ_ヱΒ_ヰヶヴ a č. ヰヲ_ヱΒ_ヰヶン.
Hぶ Kritériuﾏ ﾐeﾐí splﾐěﾐo v případě, že žadatele ﾐeﾐí ﾏožﾐé ideﾐtifikovat jako suHjekt, 
který v┞ﾏezuje výzva ﾐeHo ﾐesplňuje podﾏíﾐk┞ staﾐoveﾐé výzvou ﾐeHo Pravidl┞ pro 
žadatele a příjeﾏIe OP VVV, pokud výzva ﾐestaﾐoví jiﾐak.
Kritériuﾏ ﾐeﾐí splﾐěﾐo v případě, že se ﾐejedﾐá o prvﾐí podaﾐou žádost žadatele v 
ráﾏIi výzev č. ヰヲ_ヱΒ_ヰヶヴ a č. ヰヲ_ヱΒ_ヰヶン.

P3 účelﾐost/ 
efektivnost/ 

hospodárﾐost

Projekt respektuje ﾏiﾐiﾏálﾐí a 
ﾏa┝iﾏálﾐí hraﾐiIi IelkovýIh 
způsoHilýIh výdajů staﾐoveﾐou 
výzvou

v┞lučovaIí opravitelﾐé ano/ne MS2014+ žádost o podporu:
-Rozpočet
příloh┞

Posuzuje se, zda výše IelkovýIh způsoHilýIh výdajů 
odpovídá podﾏíﾐkáﾏ výzv┞, zda je zvoleﾐý počet šaHloﾐ 
v liﾏitu ﾏožﾐé podpor┞ pro oprávﾐěﾐé žadatele výzv┞ a 
zda je výše dotaIe v souladu s výší v KalkulačIe 
iﾐdikátorů.

aぶ Kritériuﾏ je splﾐěﾐo v případě, že požadovaﾐá výše fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ je ve 
staﾐoveﾐéﾏ rozﾏezí ﾏiﾐiﾏálﾐí a ﾏa┝iﾏálﾐí výše fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ v ráﾏIi daﾐé výzv┞, 
zvoleﾐý počet šaHloﾐ je v liﾏitu ﾏožﾐé podpor┞ pro oprávﾐěﾐé žadatele výzv┞ a výše 
dotaIe je v souladu s výší v KalkulačIe iﾐdikátorů.

Hぶ Kritériuﾏ ﾐeﾐí splﾐěﾐo v případě, že požadovaﾐá výše fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ ﾐeﾐí ve 
staﾐoveﾐéﾏ rozﾏezí ﾏiﾐiﾏálﾐí a ﾏa┝iﾏálﾐí výše fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ v ráﾏIi daﾐé výzv┞, 
tzﾐ. ﾐárokovaﾐé fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ jsou ﾐižší ﾐeHo v┞šší ﾐež je ﾏiﾐiﾏálﾐí ﾐeHo 
ﾏa┝iﾏálﾐí hraﾐiIe staﾐoveﾐá pro daﾐou výzvu, zvoleﾐý počet šaHloﾐ ﾐeﾐí v liﾏitu 
ﾏožﾐé podpor┞ pro oprávﾐěﾐé žadatele výzv┞ a výše dotaIe ﾐeﾐí v souladu s výší v 
KalkulačIe iﾐdikátorů.

P4 soulad projektu s 

horizoﾐtálﾐíﾏi 
zásadaﾏi

Soulad projektu s horizoﾐtálﾐíﾏi 
principy

v┞lučovaIí opravitelﾐé ano/ne iﾐterﾐí 
hodnotitel

žádost o podporu Posuzuje se zajištěﾐí rovﾐýIh příležitostí Hez ohledu ﾐa 
druh postižeﾐí ﾐeHo soIiálﾐího zﾐevýhodﾐěﾐí, ﾐapř. 
zdravotﾐího, ekoﾐoﾏiIkého, soIiálﾐího, etﾐiIkého, podle 
pohlaví či státﾐí příslušﾐosti atd. Koﾐkrétﾐě je 
posuzováﾐo, jakýﾏ způsoHeﾏ jsou prostředﾐiItvíﾏ 
ﾐavrhovaﾐýIh aktivit rovﾐé příležitosti ﾐaplňováﾐ┞.
Posuzuje se, zda ﾐedoIhází v projektu k diskriﾏiﾐaIi 
ﾐěkterýIh skupiﾐ.
Posuzuje se vztah projektu k udržitelﾐéﾏu rozvoji, a to 
zejﾏéﾐa jeho eﾐviroﾐﾏeﾐtálﾐíﾏu pilíři. Koﾐkrétﾐě H┞ 
ﾏěl┞ Hýt posouzeﾐ┞ ﾐávrh┞ vedouIí k oﾏezováﾐí 
ﾐegativﾐíIh vlivů ﾐa životﾐí prostředí ふﾏiﾐiﾏalizaIe eﾏisí 
hluku, eﾏisí do ovzduší, koﾐtaﾏiﾐaIe okolí apod.ぶ či 
ﾐaopak vliv┞ projektu ﾐa zlepšeﾐí životﾐího prostředí. 
Dále je třeHa zohledﾐit a zhodﾐotit příspěvek projektu ke 
zv┞šováﾐí povědoﾏí o udržitelﾐéﾏ rozvoji ふzejﾏéﾐa o 
eﾐviroﾐﾏeﾐtálﾐí proHleﾏatiIeぶ, k uvážlivéﾏu v┞užíváﾐí 
přírodﾐíIh zdrojů ふve vhodﾐýIh případeIhぶ a příﾐos 
projektu k posilováﾐí soIiálﾐího a ekoﾐoﾏiIkého pilíře 
udržitelﾐosti.
Posuzuje se ﾐa základě výHěru žadatele v MSヲヰヱヴ+.

Aﾐo - Projekt je v souladu s horizoﾐtálﾐíﾏ priﾐIipeﾏ. Projekt ﾏá pozitivﾐí/ﾐeutrálﾐí 
vliv ﾐeHo je Iíleﾐě zaﾏěřeﾐý ﾐa horizoﾐtálﾐí téﾏa.

Ne - Projekt ﾐeﾐí v souladu s horizoﾐtálﾐíﾏ priﾐIipeﾏ. Projekt ﾏá ﾐegativﾐí vliv ﾐa 
horizoﾐtálﾐí téﾏa.

Příloha č. ヲ HodﾐotiIí kritéria výzv┞ ŠaHloﾐ┞ II - koﾐtrola přijatelﾐosti


