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Kritéria pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí projektů financovaných z EFRR 
v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, prioritní osy 3 

 

Všechna kritéria jsou vylučovací. 

Hodnotitel uvede ke každému kritériu jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. 

Kritéria pro kontrolu přijatelnosti 

 Název kritéria 
Možnost 

opravy/doplnění 

Způsob 
hodnocení 

   ANO/NE 

Zdroj 
informací 

Příslušný 
hodnotitel 

1 

Oprávněnost žadatele 
Žadatel splňuje definici oprávněného 
žadatele vymezeného ve výzvě k 
předkládání žádostí o podporu. 

NE ANO/NE 

ISKP, 
Subjekty 

Interní 
hodnotitel 

ŘO 

2 

Oprávněnost partnerů 
Partnerství v projektu odpovídá 
pravidlům OP PPR a je v souladu s 
textem výzvy k předkládání žádostí o 
podporu. 

NE ANO/NE/NR 

ISKP, 
Subjekty 
Přiložené 
dokumenty 

3 

Místo realizace projektu 
Projekt bude realizován na území hl. m. 
Prahy. 

NE ANO/NE 

ISKP, 
Umístění 

4 

Cílové skupiny 
Cílové skupiny jsou v souladu s textem 
výzvy k předkládání žádostí o podporu 
a splňují podmínku územní 
způsobilosti. 

NE ANO/NE 

ISKP, Cílová 
skupina 

5 

Celkové způsobilé výdaje 
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 
v rozmezí stanoveném ve výzvě k 
předkládání žádostí o podporu. 

NE ANO/NE 

ISKP, 
Financování 

6 

Aktivity 
Projekt je svým zaměřením v souladu s 
typy podporovaných aktivit v příslušné 
výzvě k předkládání žádostí o podporu. 

NE ANO/NE 

ISKP, Popis 
projektu, 
Specifické 
cíle, Etapy 
projektu 

7 

Doba realizace 
Projekt je v souladu s podmínkami pro 
dobu realizace projektů. 

NE ANO/NE 

ISKP, 
Projekt, 
Etapy 
projektu 

8 

Horizontální principy 
Projekt není v rozporu s horizontálními 
principy 

NE ANO/NE 

ISKP, 
horizontální 
principy 

9 

Podklady pro ekonomické hodnocení 
"Podklady pro ekonomické hodnocení 
projektu" jsou doloženy v požadované 
struktuře dle metodiky OP PPR. 

NE ANO/NE 

ISKP, 
Přiložené 
dokumenty 

10 
Trestní bezúhonnost 
Statutární zástupce žadatele je trestně 

NE ANO/NE 
ISKP, 
Čestné 
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bezúhonný. 
(V případě, že žadatel má více 
statutárních zástupců, je podmínka 
splněna pro všechny z nich). 

prohlášení, 
případně 
přiložené 
dokumenty 

 
 
 
 
 

Kritéria pro kontrolu formálních náležitosti 

 Název kritéria 
Možnost 

opravy/doplnění 

Způsob 
hodnocení 

ANO/NE 

Zdroj 
informací 

Příslušný 
hodnotitel 

1 Úplnost a forma žádosti 
Žádost o podporu obsahuje všechny 
povinné údaje i přílohy dle textu výzvy k 
předkládání žádostí o podporu a žádost 
i povinné přílohy byly předloženy ve 
formě dle textu výzvy. 
Kritérium se netýká přílohy Podklady 
pro ekonomické hodnocení projektu, 
jejíž doložení se ověřuje v samostatném 
kritériu v rámci kontroly přijatelnosti. 

ANO ANO/NE 

 

ISKP, 
Přiložené 
dokumenty 

 
 
 

Interní 
hodnotitel 

ŘO 

2 Podpis žádosti 
Žádost o podporu je podepsána 
statutárním zástupcem žadatele (resp. 
oprávněnou osobou) a pokud je to pro 
projekt relevantní, tak i statutárním 
zástupcem (resp. oprávněnou osobou) 
partnera. 

ANO ANO/NE 

ISKP, 
Podpis 
žádosti, 
Subjekty 

 


