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Nenapravitelná kritéria

MS2014+ A/N/NR/NEHODNOCENO Odůvodnění Hodnocení kořenového kritéria

4.1

Napravitelná kritéria

1.1

1.3
Plná moc (záložka Plné moci)

Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti? (záložka Plná moc) 

Pokud žádost podepsal statutární zástupce, odpověď je NR.

Je doložena listina, která osvědčuje jiné právo žadatele k uvedenému majetku (např. nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouva o 

smlouvě budoucí, či jiný právní úkon, nebo jiný právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti)?

Pokud je žadatel vlastníkem nemovitosti, nebo disponuje právem hospodaření, odpověď je NR.  

Je v nájemní smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce či v jiném právním aktu opravňujícím žadatele k užívání nemovitosti  zakotvena možnost 

provádět technické zhodnocení pronajatého majetku a jeho zachování minimálně po dobu udržitelnosti projektu?

Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník, nebo subjekt s právem hospodaření, odpověď je NR. Pokud žadatel neplánuje provádět technické 

zhodnocení majetku, je odpověď NR.

Je nájemní vztah uzavřen min. na dobu udržitelnosti projektu?

Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník, nebo subjekt s právem hospodaření, odpověď je NR. 

Pokud nedochází k technickému zhodnocení majetku, je odpověď NR.

Pokud žadatel doložil nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce, spadá majitel/pronajímatel majetku mezi oprávněné žadatele?

Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, odpověď je NR.

Registrační číslo projektu

Žadatel

Kód hodnotitele

Datum zpracování

Hodnotící kritérium

Je uvedená cílová skupina ve Studii proveditelnosti, v kap. 3 a v žádosti o podporu/Cílové skupiny jasně vymezená a jsou specifikovány její 

potřeby?

Projekt není cílen k seniorům jako výhradní nebo jediné cílové skupině

Je z plné moci/pověření/usnesení jednoznačně identifikovatelné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn 

na podpis žádosti o podporu?

Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s přílohami?

Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu?  

Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

Je ve výpise z katastru nemovitostí uveden žadatel jako vlastník objektu nebo subjekt s právem hospodaření?

Pokud žadatel doložil nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující 

žadatele k užívání nemovitosti, odpověď je NR.

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

Pokud realizací projektu nedochází k technickému zhodnocení majetku, disponuje žadatel minimálně právem k užívání majetku, do kterého je 

umístěn majetek pořízený z dotace?  

Pozn. právo k užívání je možné ověřit hodnotitelem náhledem do KN, není nutné vyzývat žadatele k doložení dokladu prokazujícího právo k 

užívání majetku.

Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení (záložka Dokumenty)

Pokud se projekt netýká stavby, nebo není vyžadováno územní řízení, odpověď je NR.

Výzva ŘO IROP

Specifická pravidla ŘO IROP

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy 

a obsahově splňují náležitosti, které  požaduje ŘO v 

dokumentaci k výzvě

NE  

Žádost o podporu je podána v předepsané formě.

Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu (záložka Dokumenty)

Je doložen výpis z katastru nemovitostí, který není k datu podání žádosti o podporu starší než 3 měsíce?

Pokud žadatel nezapsaný v katastru nemovitostí jako vlastník nemovitosti nebo subjekt s právem hospodařit doloží listiny prokazující jiné 

právo k uvedenému majetku, je odpověď NR. Hodnotitel může vlastníka nemovitosti ověřit z nahlížení do KN http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

ANO - projekt není cílen na poskytování sociálních 

služeb seniorům jako výhradní nebo jediné cílové 

skupině.

NE -projekt je cílen na poskytování sociálních služeb 

seniorům jako výhradní nebo jediné cílové skupině.

NERELEVANTNÍ -projekt není zaměřen na aktivitu 

Rozvoj komunitních center.

Nejsou cílové skupiny, kterým bude projekt zajišťovat dostupnost či zkvalitnění poskytované sociální služby, definovány výhradně jako 

"senioři"?(Ověření správnosti údajů na veřejně dostupné adrese: 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1476710399398_1, údaje musí být současně shodné s pověřením k výkonu 

SOHZ, tj. s údaji v příloze č. 13 Pověřovací akt pro Komunitní centra poskytující sociální služby, popřípadě z Vyjádření objednatele.) 

Pokud v rámci Komunitního centra nebudou poskytovány sociální služby, je odpověď NR. 

Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny? (záložka 

Plné moci) 

Pokud žádost podepsal statutární zástupce, odpověď je NR.

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané 

formě a obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad 

žádosti s přílohami)

NE

Specifická příručka pro žadatele a příjemce, vydání 1.2, platnost od 29.6.2018



CLLD - 62. výzva ŘO IROP - Sociální infrastruktura

06_16_072 - Rozvoj komunitních center
Kontrolní list pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů CLLD Platnost KL od:18.9.2018

Verze KL: 1.0

MS2014+ A/N/NR/NEHODNOCENO Odůvodnění Hodnocení kořenového kritériaHodnotící kritérium

Je doložena projektová dokumentace pro provádění stavby?

Pokud nebyla v takovém detailu doposud zpracována, odpověď je NR.   

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení (záložka Dokumenty)?

Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, nebo pokud byla 

předložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby, je odpověď NR.

Je doložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby (záložka Dokumenty)?

Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, nebo pokud byla 

předložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, je odpověď NR.

Je doložená projektová dokumentace součástí žádosti o stavební povolení/ohlášení/přílohou návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující 

stavební povolení/přílohou oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, nebo je označena razítkem stavebního 

úřadu (dostačující je razítko a podpis vč. označení stavebního úřadu na přední straně desek projektové dokumentace)?

Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, je odpověď NR.
Je doložena projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem? 

Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

Je doložen položkový stavební rozpočet, který odpovídá svým detailem a strukturou zpracování příslušnému stupni projektové dokumentace 

ve formátu .pdf? Pokud je doložen zjednodušený rozpočet stavby, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které 

podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

A) V případě, že je poskytovatel služby ke dni podání žádosti o podporu pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, je 

doložen pověřovací akt? 

V případě, že poskytovatel služby není ke dni podání žádosti o podporu pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, je odpověď 

NR.

V případě KC nevykonávající sociální službu NR

Popsal žadatel v kapitole 7 ve Studii proveditelnosti, jaký stupeň územního řízení je pro jeho projekt relevantní, či zda jeho projekt nepodléhá 

územnímu řízení?
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

Je doloženo:

- stavební povolení s nabytím právní moci,

- souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, 

- účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, 

- oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora a vyznačeným vznikem práva provést stavbu, 

- žádost o stavební povolení potvrzena stavebním úřadem,

- ohlášení, potvrzeno stavebním úřadem,

- návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, 

- oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, potvrzené stavebním úřadem, 

- společné povolení s nabytím právní moci, 

- společný souhlas,  

- účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující současně územní rozhodnutí a stavební povolení, 

Ve sloupci odůvodnění specifikujte/popište, který dokument je přílohou žádosti. 

V případě, že se v projektu nepočítá se stavbou nebo stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, 

odpověď je NR.
Jsou doloženy všechny odpovídající přílohy podle zákona č. 183/2006 Sb. (pokud nejsou doloženy v jiné příloze žádosti o podporu)?

Pokud stavba podle zákona č. 183/2006 Sb. nevyžaduje více dokument, je odpověď NR.

Je doložen územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení?

V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, nebo pokud je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci, odpověď je NR.

Je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci? 

Pokud je doložen územní souhlas, nebo účinná veřejnoprávní smlouva, odpověď je NR. 

V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, odpověď je NR.

Pověřovací akt popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu 

v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU

Otázky dále rozděleny na část A) a B) podle toho, zda je či není poskytovatel služby ke dni podání žádosti o podporu pověřen v souladu s 

rozhodnutím Komise 2012/21/EU.

Položkový rozpočet stavby

Je doložen zjednodušený rozpočet stavby, tzn. Stanovení ceny stavebních prací pro hlavní aktitity projektu (stavební rozpočet dle Specifických 

pravidel, str. 67, ve členění na stavební objekty , popř. dílčí stavební nebo funkční celky)?

Pokud je doložen položkový rozpočet stavby, dle stupně PD, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které 

podléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

Obsahuje pověřovací akt informace týkající se náplně a trvání závazku veřejné služby? 

V případě, že poskytovatel služby není ke dni podání žádosti o podporu pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, je odpověď 

NR.

V případě KC nevykonávající sociální službu NR

Specifická příručka pro žadatele a příjemce, vydání 1.2, platnost od 29.6.2018
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1.7

1.9

Obsahuje pověřovací akt informace týkající se popisu kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání 

vyrovnávací platby?

V případě, že poskytovatel služby není ke dni podání žádosti o podporu pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, je odpověď 

NR.

V případě KC nevykonávající sociální službu NR

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory

B) V případě, že poskytovatel služeby není ke dni podání žádosti o podporu pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, je 

doloženo vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s 

Rozhodnutím 2012/21/EU?  

V případě, že poskytovatel služby je ke dni podání žádosti o podporu pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, je odpověď NR.

V případě KC nevykonávající sociální službu NR

Obsahuje vyjádření objednatele výčet náležitostí podle čl. 4 Rozhodnutí 2012/21/EU?

V případě, že poskytovatel služby je ke dni podání žádosti o podporu pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, je odpověď NR.

V případě KC nevykonávající sociální službu NR

Je z pověřovacího aktu jasně patrno, že předmět projektu bude sloužit ke zkvalitnění poskytovaných služeb, na které se vztahuje předložený 

pověřovací akt? 

V případě, že poskytovatel služby není ke dni podání žádosti o podporu pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, je odpověď 

NR.

V případě KC nevykonávající sociální službu NR

Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním cenám 

Odpovídají výdaje uvedené v rozpočtu projektu za stavební práce zjednodušenému rozpočtu stavby/položkovému rozpočtu 

stavby/položkovému rozpočtu stavby z vítězné nabídky uchazeče? 

Relevantní vždy odpovídající typ rozpočtu podle stavu výběrového řízení na stavební práce. Pokud nejsou v projektu plánovány/realizovány 

stavební práce, je odpověď NR.

ANO – Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu 

odpovídají tržním cenám.

NE – Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu 

neodpovídají tržním cenám.

Obsahuje pověřovací akt informace týkající se identifikace podniku, případně, o které území se jedná?

V případě, že poskytovatel služby není ke dni podání žádosti o podporu pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, je odpověď 

NR.

V případě KC nevykonávající sociální službu NR

Pokud je pověřovací akt součástí jiného právního dokumentu, jeho přílohou či dodatkem, je tento dokument doložen současné s 

pověřovacím aktem? 

V případě, žeposkytovatel služby není ke dni podání žádosti o podporu pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, je odpověď 

NR.

V případě KC nevykonávající sociální službu NR

Obsahuje pověřovací akt informace týkající se povahy jakýchkoliv výhradních nebo zvláštních práv.

V případě, že nejsou evedena jakákoliv výhradní nebo zvláštní práva, je odpověď NR. V případě, že poskytovatel službynení ke dni podání 

žádosti o podporu pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, je odpověď NR.

V případě KC nevykonávající sociální službu NR

Obsahuje pověřovací akt informace týkající se Opatření k zamezení a vrácení jakékoliv nadměrné vyrovnávací platby? 

V případě, žeposkytovatel službynení ke dni podání žádosti o podporu pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, je odpověď 

NR.

V případě KC nevykonávající sociální službu NR

Obsahuje dokument Odkaz na rozhodnutí 2012/21/EU včetně uvedení úplného názvu v textu pověření?

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 

V případě KC nevykonávající sociální službu NR

V případě, že poskytovatel službynení ke dni podání žádosti o podporu pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, je odpověď 

NR.

ANO –  Aktivity projektu jsou v souladu s pravidly 

veřejné podpory pro aktivitu a výzvu.

NE - Aktivity projektu nejsou v souladu s pravidly 

veřejné podpory pro aktivitu a výzvu.

A - Komunitní centra poskytující sociální službu

Nečerpá žadatel na stejnou službu obecného hospodářského zájmu podporu de minimis podle nařízení č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 

SFEU na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu?

Kontrola prostřednictvím záložky Kontrola na limit veřejné podpory v režimu de minimis (http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal)

V případě KC neposkytující žádnou sociální službu NR

Kontroluje se přidělení podpory v kategorii Nařízení č. 360/2012, která byla poskytnuta na stejný druh sociální služby. Pokud hodnotitel v 

kategorii poskytnutých podpor v rámci Nařízení č. 360/2012 nenajde informace o investiční podpoře a jedná se jen o podporu různých služeb, 

např. zdravotně-rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené osoby nebo podpora provozu hospiců, pak se jedná o povolenou podporu 

činností. Tyto činnosti nespadají do výkonu sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. a takto poskytnuté podpory pak lze kumulovat bez 

porušení pravidel veřejné podpory.

B - Komunitní centra neposkytující sociální službu 

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory, tzn. kumulativně nenaplňuje všechny čtyři základní znaky veřejné podpory, které jsou 

uvedeny v kapitole 8.1 Obecných pravidel?

V případě KC poskytující sociální službu NR
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1.10

1.12

1.13

1.14 V projektu bylo ověřeno riziko dvojího financování

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

Jsou stanoveny výchozí hodnoty indikátorů v souladu s přílohou č. 3 Specifických pravidel?

Jsou stanoveny cílové hodnoty indikátorů v souladu s přílohou č. 3 Specifických pravidel?

Je datum dosažení cílové hodnoty indikátoru (6 75 10, 5 54 01) nastaveno nejpozději k datu ukončení realizace projektu? 

U indikátoru 5 54 02 nejpozději do 6 měsíců po ukončení realizace projektu?

Je splněna podmínka, že zdrojová data ke stanovení cen do rozpočtu projektu nejsou starší 6 měsíců nebo je jejich stáří dostatečně 

odůvodněno? U stavebních prací je odpověď NR.

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. 

ANO – Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům 

projektu.

NE – Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají cílům 

projektu. 

Je zvolen indikátor odpovídající aktivitám projektu?(záložka datová oblast žádosti/Správa věcných indikátorů/Indikátory podle přílohy č. 3 

Specifických pravidel?

6 75 10 Kapacita služeb sociální práce

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

U KC neposkytujících sociální služby je indikátor 5 54 02 nerelevantní.

ANO - V projektu bylo ověřeno riziko dvojího financování 

NE - V projektu nebylo ověřeno riziko dvojího financování

Pokud při kontrole bylo zjištěno riziko dvojího financování, 

tj. byla žadatelem nebo MAS poskytnuta informace a dalším 

podaném projektu žadatele v IROP, uvede hodnotitel do 

odůvodnění kritéria a do depeše na manažera projektu: 

číslo/název projektu a odkaz na depeši/žádost/přílohy, kde 

je tato informace uvedena.

ANO – Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu 

odpovídají tržním cenám.

NE – Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu 

neodpovídají tržním cenám.

Doložil žadatel veškeré podklady, prokazující stanovení cen do rozpočtu projektu vztahující se k hlavním aktivitám projektu (mimo stavební 

práce)?

1) plánované zadávací/výběrové řízení - stanovení cen do rozpočtu projektu podle jednoho ze způsobu stanovení ceny uvedené v pravidlech 

2) zahájené zadávací/výběrové řízení - stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky

3) ukončené zadávací/výběrové řízení – stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky (v případě 1 nabídky zároveň - stanovení 

předpokládané hodnoty zakázky) 

Stanovení cen do rozpočtu projektu nebo stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky a příp. 

uzavřenou smlouvou na plnění zakázky, vztahující se k hlavním aktivitám projektu, žadatel dokládá také u uskutečněných přímých nákupů od 

100 000 Kč bez DPH). Pokud jsou předmětem projektu pouze stavební práce, je odpověď NR.
Popsal žadatel mechanismus odvození jednotlivých cenových položek v rozpočtu projektu ve vztahu ke stanovení cen do rozpočtu projektu? 

Pokud ze Studie proveditelnosti vyplývá rozpor mezi stanovením ceny a jejím mechanismem, je žadatel vyzván k doložení podkladů, ze 

kterých vycházel při stanovení ceny do rozpočtu.U stavebních prací je odpověď NR.

Odpovídají cenové údaje uvedené v stanovení cen do rozpočtu projektu / stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení 

předpokládané hodnoty zakázky / stanovení ceny na základě ukončené zakázky cenám položek rozpočtu projektu? 

U stavebních prací je odpověď NR.

Z podkladů předložených k cenovým položkám v rozpočtu projektu, tj. zejména ze stanovení cen do rozpočtu projektu / stanovení cen do 

rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky / stanovení ceny na základě ukončené zakázky / smlouvy na plnění 

zakázky vyplývá, že se jedná o tržní ceny?

Pokud hodnotitel bude mít pochybnosti, zda se jedná o ceny tržní, vyzve žadatele k vysvětlení a doložení podkladů, ze kterých vycházel při 

stanovení příslušné ceny do rozpočtu projektu.  U stavebních prací je odpověď NR.

Je u projektu s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 5 mil. Kč a nižšími než 100 mil. Kč v modulu CBA zpracována finanční analýza?

U projektů mimo uvedené rozmezí celkových způsobilých výdajů je odpověď NR.

Je výše podpory (CSSF14+, zál. Přehled zdrojů financování) nižší nebo rovna výši podpory (maximální investiční podpory) v modulu CBA – 

veřejná podpora?

U projektů, kde není nutné zpracovávat individuální ověření potřeb financování, je odpověď NR.

Projekty s CZV od 5 mil. Kč do 100 mil. Kč

Je u každé položky rozpočtu projektu uvedeno, zda spadá do hlavní či vedlejší podporované aktivity? (žádost o podporu/záložka Rozpočet, 

Studie proveditelnosti/kap. 10 Finanční analýza).

Jsou způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu minimálně ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů projektu? (Studie proveditelnosti/ kap. 

10 Finanční analýza).

ANO – Z rozpočtu projektu je zřejmé, že minimálně 85 

% způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivity 

projektu, vymezené ve Specifických pravidlech.

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.

ANO - projekt dosáhl minimální hodnoty ukazatelů.                                                                                     

                                                                             NE - projekt 

nedosáhl minimální hodnoty ukazatelů.                                                           

                              NERELEVANTNÍ - hondocení se 

nemusí provádět.

Je u projektu v rámci finanční analýzy čistá současná hodnota (FNPV) nižší než 0?

Sledovaná čistá současná hodnota je v rámci „Návratnosti investice pro finanční analýzu“ v systému CBA označena jako FNI_FNPV. 

U projektů mimo uvedené rozmezí celkových způsobilých výdajů je odpověď NR.

V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů stanovené ve výzvě. 
Je v modulu CBA provedeno individuální ověření potřeb financování, tj. modul CBA – veřejná podpora?

Na záložce doplňkové informace musí být zaškrtnutý checkbox veřejná podpora.

Pokud se nejedná o podporu v souladu s „Rozhodnutím Komise o SOHZ (2012/21/EU), je odpověď NR. Komunitní centra bez sociální služby 

nevyplňují. 

Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy:

Jsou aktivity, popsané ve Studii proveditelnosti (kap. Podrobný popis projektu)/žádosti o podporu (záložka Popis projektu), v souladu s 

podporovanými aktivitami dle Specifických pravidel, kapitola Podporované aktivity? 
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Byla provedena kontrola rizika dvojího financování níže uvedeným způsobem?

• kontrola textu v žádosti o podporu a přílohách, zda žadatel neuvedl informaci o dalším podaném projektu v IROP se shodnými aktivitami 

• kontrola předávací depeše od MAS, zda MAS neuvedla informaci o dalším podaném projektu v IROP se shodnými aktivitami 

Pokud byla provedena kontrola dvojího financování, je vždy odpověď ANO.

ANO - V projektu bylo ověřeno riziko dvojího financování 

NE - V projektu nebylo ověřeno riziko dvojího financování

Pokud při kontrole bylo zjištěno riziko dvojího financování, 

tj. byla žadatelem nebo MAS poskytnuta informace a dalším 

podaném projektu žadatele v IROP, uvede hodnotitel do 

odůvodnění kritéria a do depeše na manažera projektu: 

číslo/název projektu a odkaz na depeši/žádost/přílohy, kde 

je tato informace uvedena.

Napravitelná kritéria hodnocení - v případě nesplnění kritéria je žadatel vyzván k doplnění.

Nenapravitelná kritéria hodnocení - v případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení bez možnosti doplnění.
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