
poř

adí

aspekt kvality 

projektu název kritéria funkce

opravitelné/neopra

vitelné popis hodnocení

způsob 

hodnoce

ní - 

ano/ne 

nebo 

výše 

bodů

hlavní zdroj 

informací 

(konkrétní 

záložka 

žádosti o 

podporu) hodnotitel návod pro hodnotitele

P1 účelnost Žádost o podporu je 

svým zaměřením v 

souladu s cíli a aktivitami 

výzvy 

vylučovací neopravitelné V tomto kritériu se posuzuje, zda cíle a aktivity projektu odpovídají podmínkám v dané výzvě.

Posuzuje se, zda žadatel uvedl všechny povinné aktivity dle znění výzvy.

ano/ne žádost o 

podporu:

- Aktivity

- Klíčové 

aktivity

- Specifické 

cíle

- Popis 

projektu

přílohy

hodnotitel a) Kritérium je splněno v případě, že projekt 

(aktivity/etapy) není v rozporu s cíli ani 

aktivitami výzvy. Způsob  realizace aktivit není v 

rozporu s podmínkami pro realizaci projektu 

uvedenými ve výzvě.

b) Kritérium není splněno v případě, že je v 

rozporu s cíli a/nebo aktivitami výzvy či způsob  

realizace aktivit je v rozporu s podmínkami pro 

realizaci projektu uvedenými ve výzvě.

P2 proveditelnost/

efektivnost

Aktivity projektu jsou 

pro žadatele/partnery 

jedinečné.

vylučovací neopravitelné Posuzuje se, zda podpořením projektu nedojde k financování totožných výstupů, na které již byla žadateli/partnerům podpora poskytnuta v rámci jiného projektu OP 

VVV. Vždy se musí jednat o výstupy obsahově jiné nebo navazující. Kontrola proběhne prostřednictvím MS2014+ nebo databáze výstupů OP VVV.

Posuzuje se, zda podpořením projektu nedojde k financování totožných výstupů, na které již byla žadateli/partnerům podpora poskytnuta v rámci jiného projektu OP VK 

Vždy se musí jednat o aktivity/výstupy obsahově jiné nebo navazující. Ověření proběhne prostřednictvím kontroly výstupů u subjektů v roli příjemců v databázi výstupů 

OP VK.

ano/ne žádost o 

podporu:

- Popis 

projektu

- Aktivity

- Klíčové 

aktivity

 přílohy

hodnotitel Žadatel dokládá čestné prohlášení, že na aktivity 

projektu nečerpal/nečerpá prostředky z veřejných 

zdrojů.

P3 proveditelnost Místo realizace a místo 

dopadu projektu je v 

souladu s podmínkami 

výzvy.

vylučovací neopravitelné Posuzuje se, zda místo realizace a území dopadu projektu je v souladu s podmínkami stanovenými výzvou, tzn. konkrétní aktivity projektu mají dopad pouze na 

relevantní území vymezené výzvou.

ano/ne žádost o 

podporu:

- Umístění 

- Aktivity

- Klíčové 

aktivity

- Popis 

projektu

 přílohy

MS2014+/ 

hodnotitel

Žadatel vybírá z přednastaveného číselníku území 

dopadu ve vazbě na konkrétní aktivity.

Hodnotitel kontroluje v celé žádosti ve vazbě na 

konkrétní aktivity:

a) Kritérium je splněno v případě, že projekt má 

dopad výhradně na území, resp. cílovou skupinu 

dle výzvy.

b) Kritérium není splněno v případě, že projekt 

nemá dopad výhradně na území, resp. cílovou 

skupinu dle výzvy.

P4 účelnost Cílové skupiny jsou v 

souladu s výzvou

vylučovací neopravitelné Posuzuje se, zda cílové skupiny jsou v souladu s oprávněnými cílovými skupinami ve výzvě. 

Posuzuje se, zda žadatel uvedl cílové skupiny dle vymezení oprávněných cílových skupin uvedených ve výzvě u příslušné podporované aktivity výzvy.

ano/ne žádost o 

podporu:

- Cílové 

skupiny

přílohy

hodnotitel a) Kritérium je splněno v případě, že cílové 

skupiny odpovídají oprávněným cílovým 

skupinám definovaným výzvou. 

b) Kritérium není splněno v případě, že cílové 

skupiny jsou v rozporu s oprávněnými cílovými 

skupinami definovanými výzvou.

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria výzvy Inkluzivní vzdělávání - Kontrola přijatelnosti 



P5 proveditelnost Žadatel splňuje definici 

oprávněného žadatele 

vymezeného ve výzvě 

vylučovací neopravitelné V tomto kritériu se posuzuje, zda přihlášený subjekt žadatele ve výzvě splňuje podmínky a kritéria stanovená ve výzvě a navazující dokumentaci, a to v souladu se 

zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech.

Posuzuje se, zda žadatel splňuje:

• typ oprávněného žadatele dle výzvy 

• min. historie subjektu žadatele

• min. počet let v oblasti vzdělávání  (v relevantních případech)

• doklad o soustavné činnosti v této oblasti (v relevantních případech) - zkušenost realizačního týmu s inkluzivním vzděláváním

Posuzuje se, zda žadatel splňuje následující podmínky, a to prostřednictvím čestného prohlášení v příloze žádosti o podporu.

• žadatel není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; není proti němu vedena 

exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci; 

• nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště; 

• nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště; 

• je trestně bezúhonný.

S ohledem na zásadu transparentnosti a s cílem zabránit potenciálnímu střetu zájmů budou žadatelé povinni v přiměřeném rozsahu zveřejnit/doložit svoji strukturu 

vlastnických vztahů. Žadatelé, kteří nezveřejní/nedoloží strukturu vlastnických vztahů (nebo žadatelé, u nichž dojde ke střetu zájmů), nesplňují podmínky oprávněného 

žadatele.

Posuzuje se, zda žadatel doložil vlastnickou strukturu v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., tzn. je-li žadatel právnickou osobou, zda doložil informaci o identifikaci

1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,

2. osob s podílem v této právnické osobě,

3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu. 

ano/ne žádost o 

podporu:

- Subjekty

přílohy

- Doklad o 

zkušenosti s 

inkluzívním 

vzděláváním

MS2014+/ 

hodnotitel

a) Kritérium je splněno v případě, že žadatele je 

možné identifikovat jako subjekt, který je 

vymezen výzvou (např. škola, právnická osoba) a 

současně splňuje podmínky stanovené výzvou a 

Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV, pokud 

výzva nestanoví jinak.

b) Kritérium není splněno v případě, že žadatele 

není možné identifikovat jako subjekt, který 

vymezuje výzva (např. škola, právnická osoba) 

nebo nesplňuje podmínky stanovené výzvou nebo 

Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV, pokud 

výzva nestanoví jinak.

MS2014+ je provázán s insolvenčním rejstříkem 

pro kontrolu úpadku žadatele.

Hodnotitel kontroluje splnění podmínek 

stanovených výzvou a Pravidly pro žadatele a 

příjemce způsobem předepsaným výzvou.

P6 proveditelnost Partner projektu splňuje 

podmínky pro 

oprávněnost partnera. 

vylučovací neopravitelné Posuzuje se, zda subjekt partnera splňuje podmínky a kritéria oprávněnosti a partnerství stanovená ve výzvě, navazující dokumentaci k výzvě, v Pravidlech pro žadatele a 

příjemce.

Posuzuje se, zda partner splňuje:

• typ oprávněného partnera

Posuzuje se, zda partner splňuje následující podmínky, a to prostřednictvím čestného prohlášení v příloze žádosti o podporu.

• partner není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; není proti němu vedena 

exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci;

• nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště; 

• nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště; 

• je trestně bezúhonný.

S ohledem na zásadu transparentnosti a s cílem zabránit potenciálnímu střetu zájmů budou partneři povinni v přiměřeném rozsahu zveřejnit/doložit svoji strukturu 

vlastnických vztahů. Partneři, kteří nezveřejní/nedoloží strukturu vlastnických vztahů nebo partneři, u nichž dojde ke střetu zájmů, nesplňují podmínky oprávněného 

partnera.

Posuzuje se, zda partner doložil vlastnickou strukturu v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., tzn. je-li partner právnickou osobou, zda doložil informaci o identifikaci

1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,

2. osob s podílem v této právnické osobě,

3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu. 

ano/ne žádost o 

podporu:

- Subjekty

přílohy

MS2014+/ 

hodnotitel

a) Kritérium je splněno v případě, že partnera je 

možné identifikovat jako subjekt, který je 

vymezen výzvou (např. škola, právnická osoba) a 

současně splňuje podmínky stanovené výzvou a 

Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV, pokud 

výzva nestanoví jinak.

b) Kritérium není splněno v případě, že partnera 

není možné identifikovat jako subjekt, který 

vymezuje výzva (např. škola, právnická osoba) 

nebo nesplňuje podmínky stanovené výzvou nebo 

Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV, pokud 

výzva nestanoví jinak.

MS2014+ je provázán s insolvenčním rejstříkem 

pro kontrolu úpadku partnera.

Hodnotitel kontroluje splnění podmínek 

stanovených výzvou a Pravidly pro žadatele a 

příjemce způsobem předepsaným výzvou.

P7 proveditelnost Doloženo zapojení 

partnera v souladu s 

výzvou

vylučovací neopravitelné Posuzuje se, zda jsou podmínky pro zapojení partnera v souladu s výzvou. ano/ne žádost o 

podporu:

- Subjekty 

projektu

- Přílohy

hodnotitel


