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Napravitelná kritéria

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

1.1

1.2

1.3

1.4
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. 

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)

U stavebních prací je odpověď NR.

ANO - Ve studii proveditelnosti je odkaz na konkrétní kapitolu 

Integrované strategie podpory kultury do roku 2020.

NE - Ve studii proveditelnosti odkaz na konkrétní kapitolu 

chybí nebo není zřejmá vazba projektu na Integrovanou 

strategii podpory kultury do roku 2020.

Je ve Studii proveditelnosti (kapitola 6 Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu) uvedena vazba na Integrovanou strategii podpory kultury do 

roku 2020?

ANO - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají 

tržním cenám.

NE - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu neodpovídají 

tržním cenám.

Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám.

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory
ANO – Aktivity projektu jsou v souladu s pravidly veřejné 

podpory pro specifický cíl a danou výzvu ŘO IROP. 

NE

 Doložil žadatel čestné prohlášení (čestné prohlášení s kódem 81), že nesplňuje definici podniku v obtížích?

Vyplnil žadatel na záložce "Veřejná podpora" režim podpory "Obecné nařízení o blokových výjimkách (nařízení Komise (EU) č. 651/2014)" a v 

kategorii podpory dle GBER "Podpora kultury a zachování kulturního dědictví"?

Je výše podpory (CSSF14+, zál. Přehled zdrojů financování – Příspěvek Unie + Finanční prostředky ze státního rozpočtu) nižší nebo rovna výši 

podpory (maximální investiční podpory) v modulu CBA – veřejná podpora?

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

Vyplnil žadatel na záložce Subjekty informace k velikosti podniku: „Počet zaměstnanců“, „Roční obrat“  nebo „Bilanční suma rozvahy“ a z 

číselníku vybral položku příslušné velikosti podniku? 

ANO – Digitalizace je jednou ze součástí komplexnějšího 

projektu.

NE - Digitalizace je jedinou náplní projektu.

NERELEVANTNÍ - Předmětem projektu není digitalizace 

knihovního fondu

Je digitalizace jednou ze součástí komplexnějšího projektu, tzn. skládá se projekt z více podporovaných aktivit než jen z digitalizace?

Pokud předmětem projektu není digitalizace knihovního fondu je odpověď NR.

Digitalizace je jednou ze součástí komplexnějšího projektu.

Registrační číslo projektu

Žadatel

Kód hodnotitele

Datum zpracování

Hodnotící kritérium

Hodnotící kritérium

 Výsledky projektu jsou udržitelné.
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.

Je v kapitole 18 Studie proveditelnosti uveden způsob, jakým bude zajištěna udržitelnost?
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MS2014+ A/N/NR/NEHODNOCENO Odůvodnění Hodnocení kořenového kritériaHodnotící kritérium

1.5

1.6

3.1

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

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

Je čistá současná hodnota v rámci návratnosti investice pro FA (FNPV) nižší než 0? 

Pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu vyšší než 100 mil. Kč, je v modulu CBA zpracována finanční (FA) i ekonomická analýza (EA)?

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

Je čistá současná hodnota v rámci návratnosti investice pro EA (ENPV) vyšší než 0?

Případně u projektů s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 100 mil. Kč, kde je ekonomická čistá současná hodnota rovna 0 nebo nižší než 0, 

je ve Studii proveditelnosti dostatečně odůvodněn záporný výsledek ekonomické čisté současné hodnoty a jsou uvedeny přínosy projektu, které 

nebylo možné kvantitativně vyjádřit? Pokud žadatel nemá za povinnost zpracovat ekonomickou analýzu, je odpověď NR.

Projekt je zaměřen pouze na digitalizaci části knihovního fondu, která není zdigitalizována, a v době podání žádosti o podporu 

ji nedigitalizuje jiný subjekt.

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 pouze 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

Je projekt je zaměřen pouze na digitalizaci části knihovního fondu, která není zdigitalizována, a v době podání žádosti o podporu ji nedigitalizuje 

jiný subjekt?

Pokud předmětem projektu není digitalizace knihovního fondu je odpověď NR.

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

ANO -  Z rozpočtu projektu je zřejmé, že minimálně 85 % 

způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivity projektu, 

vymezené ve Specifických pravidelch pro žadatele a příjemce.

NE - Z rozpočtu projektu je zřejmé, že méně než 85 % 

způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivity projektu, 

vymezené ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.

Vyplývá, popřípadě je u každé položky rozpočtu projektu uvedeno zda spadá do hlavní či vedlejší podporované aktivity?

(viz kapitola 14 Studie proveditelnosti)

Vychází z celkového rozpočtu projektu (záložka Financování/Rozpočet), že min. 85 % celkových způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na 

hlavní aktivity projektu?

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

ANO - Výsledné hodnoty ukazatelů v MS2014+ dosahují 

minimálně hodnoty stanovené ve specifických pravidlech pro 

žadatele a příjemce

NE - Výsledné hodnoty ukazatelů v MS2014+ nedosahují 

minimálně hodnoty stanovené ve specifických pravidlech pro 

žadatele a příjemce

NERELEVANTNÍ – Nemusí se provádět.

Je v modulu CBA provedeno individuální ověření potřeb financování (záložka CBA/veřejná podpora)?

Je v modulu CBA zpracována finanční analýza?

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.

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.

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.

ANO - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají 

tržním cenám.

NE - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu neodpovídají 

tržním cenám.
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