Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I. - kontrola formálních náležitostí
kód
kritéria

název kritéria

funkce

opravitelné/
neopravitelné

způsob hodnocení
(ano/ne,
nerelevantní)

hodnotitel/M
S2014+

hlavní zdroj
informací

popis kritéria

návod pro hodnotitele/dílčí škály

F1

Žádost o podporu byla vylučovací
podána v předepsané
formě

neopravitelné

ano/ne

MS2014+

žádost o podporu

Posuzuje se, zda žádost byla finalizována v elektronické podobě v aplikaci systému IS
KP14+.

MS2014+ - kontrola ve fázi podání žádosti
automaticky, jinak než elektronicky žádost o podporu
podat nelze

F2

V žádosti o podporu jsou vylučovací
vyplněny všechny povinné
údaje

opravitelné

ano/ne

MS2014+

žádost o podporu

Kromě automatické kontroly se posuzuje, zda je zvolený počet šablon v limitu možné
podpory pro SŠ a VOŠ, správnost zvolených specifických cílů a jejich procentuální podíl, a
to za pomoci Kalkulačky indikátorů. Posuzuje se, zda je výše dotace v souladu svýší v
Kalkukačce indikátrorů.

MS2014+ - automatická kontrola u polí nastavených
jako povinné

F3

Jsou doloženy všechny vylučovací
přílohy a všechny přílohy
jsou v požadované formě

přílohy žádosti o
podporu:
- Kalkulačka
indikátorů

opravitelné

ano/ne

interní
přílohy žádosti o
hodnotitel/M podporu
S2014+

V případě potřeby navrhuje hodnotitel výhradu, resp. žadatel bude vyzván k doplnění.

a) Posuzuje se, zda byly dodány všechny relevantní povinné/povinně volitelné přílohy,
které byly specifikovány ve výzvě.

a) MS2014+ - kontrola vyplnění povinných polí

b) hodnotitel - kontrola formy přílohy, tzn. dle
b) Posuzuje se, zda jsou všechny přílohy (povinné i nepovinné) doloženy ve formě
specifikace výzvy (formát, vzor přílohy atp.)
specifikované výzvou. Posuzuje se dále, zda dokument není prázdný a zda obsah odpovídá
požadavkům dokumentu.
V příloze Kalkulačka indikátroů je posuzován počet žáků. Pokud je počet špatně uveden,
vrací se k dopracování.

F4

Žádost o podporu byla vylučovací
předložena
v
jazyce
stanoveném výzvou

opravitelné

ano/ne

interní
žádost o podporu,
hodnotitel/M přílohy
S2014+

Posuzuje se, zda žádost vč. všech povinných a nepovinných příloh byla předložena v jazyce a) Kritérium je splněno v případě, že žádost o
stanoveném výzvou, tj. vždy v českém jazyce.
podporu včetně všech povinných/nepovinných příloh
byla předložena v českém jazyce.
b) Kritérium není splněno v případě, že žádost o
podporu nebo některá z povinných/nepovinných
příloh nebyla předložena v českém jazyce.

F5

Identifikační
údaje vylučovací
žadatele jsou v souladu s
výpisem z evidence

opravitelné

ano/ne

interní
žádost o podporu,
hodnotitell/M přílohy
S2014+

Všechny požadované identifikační údaje žadatele (jméno statutárního orgánu nebo
a) MS2014+ - kontrola vyplnění povinných polí
zástupce/zástupců statutárního orgánu a jeho/jejich funkce) jsou v žádosti o podporu
uvedeny a jsou v souladu s výpisem z evidence, ve kterém je žadatel registrován/uveden. b) MS2014+ - kontrola souladu s výpisy z evidence
a) Posuzuje se, zda jsou v žádosti o podporu uvedeny identifikační údaje žadatele.
b) Posuzuje se, zda jsou identifikační údaje žadatele v souladu s výpisy z evidence (např.
rejstřík škol a školských zařízení).

c) hodnotitel - kontrola souladu s výpisy z evidence v
případě, kdy nelze prostřednictvím MS2014+

F6

Žádost o podporu je vylučovací
podepsána
statutárním
orgánem žadatele

opravitelné

ano/ne

interní
žádost o podporu,
hodnotitel/M přílohy
S2014+

Veškeré dokumenty obsahující kolonku pro podpis a uvedení názvu/identifikačních znaků a) bez podpisu nelze finalizovat, kontroluje
subjektu žadatele jsou opatřeny elektronickým podpisem statutárního orgánu nebo
automaticky IS KP14+
zástupce/zástupců statutárního orgánu.
b) relevance podpisu kontroluje hodnotitel (podpis
Posuzuje se, zda je žádost opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu nebo
nemusí souhlasit s
oprávněné osoby pověřené statutárním orgánem subjektu žadatele, tzn. zda podpis
oprávněnou/zmocněnou/pověřenou osobou)
odpovídá statutárnímu orgánu/oprávněné osobě subjektu žadatele.
Náležitosti plné moci:
Dokumenty mohou být také podepsány (dokumenty nesmí být starší 90 kalendářních dní • jednoznačně identifikován zmocnitel – ten, kdo
od data podání žádosti o podporu v IS KP14+):
plnou moc uděluje,
• jednoznačně identifikován zmocněnec – ten, kdo je
1) Jinou osobou zmocněnou na základě plné moci ke konkrétnímu předkládanému
plnou mocí zmocněn,
projektu. Plnou moc žadatel předkládá v el. podobě v IS KP14+ (vyžaduje el. podpis
• uvedení právního úkonu nebo úkonů, ke kterým
zmocnitele i zmocněnce) nebo jako originál/ úředně ověřenou kopii v
zmocnitel zmocněnce zmocňuje,
elektronické/naskenované podobě na záložce nebo pod tlačítkem Plné moci ve formuláři • doba, po kterou zmocnění platí,
žádosti o podporu v IS KP14+. Tato plná moc obsahuje všechny náležitosti plné moci.
• datum a místo podpisu plné moci,
• podpisy zmocněnce a zmocnitele.
2) Pověřenou osobou na základě pověření k zastupování statutárním orgánem subjektu
žadatele k právnímu jednání jménem subjektu žadatele. Pověření je doloženo ve formě
originálu/ úředně ověřené kopie v elektronické/naskenované podobě na záložce nebo
pod tlačítkem Plné moci ve formuláři žádosti o podporu v IS KP14+.

F7

Předpokládaná
doba vylučovací
realizace projektu je v
souladu s podmínkami
výzvy

opravitelné

ano/ne

interní
žádost o podporu,
hodnotitel/M přílohy
S2014+

Posuzuje se, zda délka realizace projektu (např. počet měsíců) a období realizace projektu a) Kritérium je splněno v případě, že délka trvání
(od-do) odpovídají podmínkám výzvy.
projektu je v souladu s délkou trvání projektu
uváděnou ve výzvě a zároveň období realizace
projektu je v souladu s výzvou.
b) Kritérium není splněno v případě, že délka trvání
projektu není v souladu s délkou trvání projektu
uváděnou ve výzvě a nebo období realizace projektu
není v souladu s výzvou.

F8

Místo realizace a místo
dopadu projektu je v
souladu s podmínkami
výzvy

vylučovací

opravitelné

ano/ne

interní
žádost o podporu:
hodnotitel/M - Umístění
S2014+
- Klíčové aktivity
- Popis projektu
přílohy

Posuzuje se, zda místo realizace a místo dopadu projektu je v souladu s podmínkami Žadatel vybírá z přednastaveného číselníku místo
stanovenými výzvou, tzn. konkrétní šablony projektu mají dopad pouze na relevantní dopadu/místo realizace ve vazbě na konkrétní
území vymezené výzvou.
šablony.
Hodnotitel kontroluje v celé žádosti ve vazbě na
konkrétní šablony:
a) Kritérium je splněno v případě, že projekt má
dopad výhradně na území dle výzvy a místo realizace
je v souladu s výzvou.
b) Kritérium není splněno v případě, že projekt nemá
dopad výhradně na území dle výzvy, a/nebo místo
realizace neodpovídá podmínkám výzvy.

F9

Indikátory jsou zvoleny a
nastaveny v souladu
s výzvou

vylučovací

opravitelné

ano/ne

interní
žádost o podporu:
hodnotitel/M - Indikátory
S2014+
přílohy žádosti o
podporu:
- Kalkulačka
indikátorů

Posuzuje se, zda jsou zvolené indikátory výstupu a výsledku relevantní k jednotlivým
šablonám. Posuzuje se správnost nastavení cílových hodnot výstupů dle přílohy č. 1 výzvy
a přiměřenost nastavení cílových hodnot výsledků a milníku pro plánované aktivity
projektu. Konkrétně je posuzována reálnost dosažení udávaných hodnot indikátorů
vzhledem
k vybraným šablonám projektu. Posuzuje se stanovení výchozí hodnoty u
indikátorů 51510, 51610, 51710.
Kontrola se provádí za pomoci Kalkulačky indikátorů.

a) Cílová hodnota indikátorů výstupů odpovídá
hodnotám vybraných šablon, indikátory výsledků a
milník jsou relevantní vybraným šablonám projektu,
jejich hodnoty jsou reálně dosažitelné, u indikátoru
51510 je nenulová výchozí hodnota, indikátory
51610, 51710 mají uvedenu reálnou výchozí hodnotu

b) Cílová hodnota indikátorů výstupů neodpovídá
hodnotám vybraných šablon a/nebo indikátory
V případě chybně/ nevhodně/ nereálně zvolených/ nastavených či nestanovených výsledků a milník nejsou relevantní vybraným
indikátorů může hodnotitel formulovat výhradu - vyzvat žadatele k doplnění/opravě šablonám projektu a/nebo hodnoty ne jsou reálně
žádosti o podporu.
dosažitelné a/nebo indikátor 51510 nemá stanovenu
výchozí hodnotu.

F10

Projekt je v souladu s
pravidly veřejné podpory

vylučovací

neopravitelné

ano/ne

interní
hodnotitel

žádost o podporu
přílohy žádosti o
podporu

Kontroluje se:
a) pokud výzva umožňuje podporu nanaplňující znaky veřejné podpory, zda u projektu
nedochází ke kumulativnímu naplnění znaků veřejné podpory. V případě, že dojde ke
kumulativnímu naplnění znaků veřejné podpory zda je pro projekt uplatněna některá z
výjimek umožněných výzvou (např. de minimis) a zda tento projekt respektuje limity
výjimky stanovené výzvou/pravidly pro žadatele a příjemce
b) pokud je výzvou stanovena/umožněna aplikace výjimky (de minimis, SOHZ, GBER), zda
projekt respektuje limity dané výjimky stanovené výzvou/pravidly pro žadatele a příjemce
Kontrola probíhá na základě prohlašení žadatele (příloha ŽOP), podle kterého dojde k
vyhodnocení, zda byly, či nebyly kumulativně naplňeny znaky veřejné podpory či zda bude
na projekt aplikována některá z výjimek slučitelné veřejné podpory.
Ověření se zaznamená do kontrolního listu.
Různé varianty dle režimu:
- podpora nenaplňuájící znaky VP ve smyslu čl. 107, odst. 1 SFEU (Smlouvy o fungování
Evropské unie). Kontrola dle KL - ověření (na základě prohlášení žadatele), že nejsou
kumulativně naplňeny znaky VP
-Podpora de minimis dle Nařízení č. 1407/2013
-Služby obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí 2012/21/EU
-Podpora dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

a) Kritérium je splněno v případě, že nejsou
kumulativně naplněny znaky veřejné podpory NEBO
jsou kumulativně naplněny znaky veřejné podpory a
pro projekt bude aplikována některá z výjimek
umožněných výzvou a projekt respektuje limity dané
výjimky stanovené výzvou/pravidly pro žadatele a
příjemce NEBO je výzvou stanovena aplikace některé
z výjimek slučitelné veřejné podpory a projekt
splňuje limity dané výjimky stanovené ve
výzvě/Pravidlech pro žadatele a příjemce
b) Kritérium není splněno v případě, že jsou naplněny
znaky veřejné podpory.

