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Kritéria přijatelnosti 

Žádost o podporu bude posuzována dle formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti.  

 

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI: 

 

 

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI: 

Pořadí Binární (vylučovací) kritéria ANO

/NE 

Zdroj informace 

2. Žadatel splňuje podmínky uvedené ve výzvě Inovační 

vouchery. 

 Žádost o podporu 

v MS2014+, 

Podnikatelský záměr 

3. Žadatel se dle zjištění v dostupných veřejných rejstřících 

nenachází aktuálně ve stavu insolvence, konkurzu, likvidace, 

úpadku apod. (stavy, v nichž není přiměřená jistota ohledně 

dalšího budoucího ekonomického fungování žadatele). 

 Veřejné rejstříky, 

Čestná prohlášení 

4. Projekt odpovídá cílům programu a výzvy. 

 

 Žádost o podporu 

v MS2014+, 

Podnikatelský záměr 

5. CZ NACE projektu je v souladu s příslušnou výzvou.   

6. Výše požadované dotace činí minimálně 80 000 Kč 

a maximálně 250 000 Kč. 

 

 Žádost o podporu 

v MS2014+, 

Podnikatelský záměr 

7. Míra požadované dotace činí maximálně 75 % způsobilých 

výdajů projektu. 

 Žádost o podporu 

v MS2014+, 

Podnikatelský záměr 

8. Podnikatelský záměr obsahuje pouze způsobilé výdaje. 

 

 Podnikatelský záměr 

9. Předmět poskytnutí služby je v Podnikatelském záměru 

popsán dostatečně konkrétně a srozumitelně. 

 

 Podnikatelský záměr 

Pořadí Formální náležitosti ANO 

/NE 

Zdroj informace 

1. Žádost o podporu v MS2014+ je správně vyplněná a má 

veškeré formální náležitosti.  

(Žádost je opatřena elektronickým podpisem. Elektronický 

podpis patří oprávněné osobě, tj. statutárnímu orgánu anebo 

je doložena plná moc, kterou vystavil statutární orgán pro 

jinou oprávněnou osobu.) 

 Žádost o podporu 

v MS2014+ 



 

10. Na základě informací uvedených v Podnikatelském záměru 

je možné se domnívat, že jsou poskytnuté služby pro 

žadatele nové, nejsou běžně dostupné. 

 Podnikatelský záměr 

11. Žadatel v Podnikatelském záměru dostatečně popsal 

způsob využití a přínos poskytnuté služby pro své podnikání. 

 

 Podnikatelský záměr 

12. Žadatel v Podnikatelském záměru dostatečně vysvětlil, jak 

získaná služba posílí jeho konkurenceschopnost. 

 

 Podnikatelský záměr 

13. Získaná služba bude využitelná žadatelem udržitelným 

způsobem. (Nemělo by se jednat o subdodávku v rámci 

jednorázové neopakovatelné dodávky třetí straně.) 

 Podnikatelský záměr  

14. Projekt splňuje zásady hospodárnosti, efektivnosti 

a účelnosti. (Cenová kalkulace nabídky je srozumitelná 

a odpovídá předmětu žádosti o podporu, současně není 

překročen limit na hodinovou sazbu – viz níže.) 

 Podnikatelský záměr, 

Nabídka poskytnutí 

služby 

15. Podnikatelský záměr koresponduje s Nabídkou poskytnutí 

služby. 

 

 Podnikatelský záměr, 

Nabídka poskytnutí 

služby 

16. Žadatel je oprávněn k datu podání plné žádosti přijímat 
další podpory de minimis, tj. není u něj překročen limit 200 
000 EUR (za 3 účetní období). 

 Registr de minimis, 
čestné prohlášení 
žadatele 

 

V případě nesplnění formálních náležitostí bude žádost o podporu žadateli vrácena a žadatel bude 

vyzván k jejímu doplnění a opětovnému předložení. 

 

Žadatelé, jejichž žádosti o podporu nesplní některý z výše uvedených kritérií přijatelnosti, případně 

budou jinak v rozporu s výzvou Inovační vouchery – Výzva I., budou z dalšího procesu vyloučeni, tj. 

jejich žádosti o podporu budou zamítnuty. 

 

Splnění zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti bude hodnoceno na základě přiměřené aplikace 

interních metodik hodnocení hospodárnosti.  

Maximální limit na hodinovou sazbu odborného pracovníka ve VaV je stanoven ve výši 1500Kč bez 

DPH/hod. 

 

 


