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Příloha č. 4 

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK

Partnerství znalostního transferu

Metodika bodování

Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: 

A Binární (vylučovací) kritéria

B Připravenost žadatele k realizaci projektu (hodnotící kritérium, max. 15 bodů)

C Potřebnost a relevance projektu (hodnotící kritérium, max. 60 bodů)

D Hospodárnost rozpočtu (hodnotící kritérium, max. 18 bodů)

E Specifická kritéria (hodnotící kritérium, max. 7 bodů)

Pokud projekt předložený žadatelem o dotaci získá v části A alespoň jedno záporné 
hodnocení, bude projekt z dalšího hodnocení vyřazen jako nepřijatelný.

Části B až E jsou bodovací – přidělený počet bodů se může pohybovat v uvedeném bodovém 
rozpětí dle posouzení hodnotitele. Každá část obsahuje prostor pro komentář bodového 
hodnocení, který je nedílnou součástí posudku projektu provedeného hodnotitelem. Prostor pro 
komentář může být dle potřeby rozšířen. V tomto komentáři hodnotitel MUSÍ vlastními slovy 
zdůvodnit výši bodového hodnocení. Součet bodů za části B až E je celkovým bodovým 
ohodnocením projektu. 

Projekt může získat maximálně 100 bodů. Minimální počet bodů potřebných pro naplnění 
kritérií programu a schválení projektu je 60. 

Nesplnění kritérií programu zakládá důvod pro neschválení žádosti o poskytnutí dotace.
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A Binární (vylučovací) kritéria ANO/NE
Zdroj 

informace

1. Náplň projektu, jeho cíl i způsobilé výdaje jsou v souladu 
s hlavními parametry programu a přílohou způsobilých výdajů 
Výzvy. Výstupy projektu se projeví v odvětvích vymezených 
v programu.  

Předmětem hodnocení je soulad předkládaného projektu se 
základními parametry programu, tj. zejména naplnění cíle programu.   
Hodnotitel rovněž posoudí, zda předmět podnikání žadatele není 
v rozporu s požadavkem na zařazení do podporovaných 
ekonomických činností CZ-NACE.

Důležitým aspektem hodnocení je hledisko, zda je v projektu 
specifikován projektový plán, který je založen na znalostním 
transferu a není poradenstvím nebo smluvním výzkumem: 

- projekt bude realizován v provozovně podniku vybraným 
Asistentem ve spolupráci se zaměstnanci podniku (většina 
časového fondu Asistenta a projektových úkolů je 
v provozovně podniku), 

- projekt by nebylo možné realizovat bez podpory znalostní 
organizace (přidělený akademik má v projektovém plánu 
alespoň 0,5 dne týdně na podporu Asistenta),

- projekt má za výsledek osvojení výsledných znalostí a 
dovedností zaměstnanci podniku (viz příslušná část 
projektového plánu).

Plná žádost, 
Projektový 
záměr (PZ)

2. Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí a na 
zdraví lidí

Komentář:

Z návrhu projektu musí být zřejmé, že má pozitivní, či přinejmenším 
neutrální vliv na ŽP a zdraví lidí.

Studie 
proveditelnosti

3. Projekt respektuje zásady rovných příležitostí

Komentář:

Z návrhu projektu musí být zřejmé, že nabízí příležitosti všem 
skupinám obyvatel, které splňují požadované kvalifikační 
předpoklady.

Studie 
proveditelnosti 

V případě vyřazení projektu na tomto místě hodnotitel uvede řádné zdůvodnění.
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B Připravenost žadatele k realizaci projektu
Počet 
bodů

Zdroj 
informace

1. Historie žadatele, podnikatelská činnost a pozice na trhu

Historie podniku dává dostatečný předpoklad pro zajištění úspěšné 
realizace projektu i pro věrohodnost příslibů žadatele.

Žadatel má zkušenosti se spoluprací s externími partnery?

Reaguje žadatel aktivně na svou pozici na trhu? Lze posoudit např. 
existující strategií pro vstup na nový trh, v minulosti žadatel uvedl 
nové/inovované produkty na trh (včetně inovací nižších řádů).

Cílem je také posoudit předpoklad, že podnik se nachází v takové 
stabilizované pozici, aby se mohl dostatečně věnovat realizaci projektu, 
podporovat Asistenta znalostního transferu v jeho činnostech a využít 
výsledky projektu.

/4 PZ 

2. Personální zajištění realizace projektu

Podnik má jasně definovanou manažerskou strukturu a manažerské 
role. Pověření pracovníci k dohledu nad projektem a Asistentem 
znalostního transferu mají dostatečnou praxi, znalosti a zkušenosti 
s vedením projektů.

Žadatel má dostatečný počet zaměstnanců vzhledem k věcnému i 
finančnímu rozsahu projektu i s ohledem na potenciál využití 
stanovených výstupů projektu.

Zajištění realizace projektu z hlediska vybavení provozovny

MSP disponuje podpůrnou infrastrukturou a potřebným technickým 
vybavením pro realizaci znalostního transferu včetně vyhovující 
provozovny pro umístění Asistenta zaměstnaného partnerskou 
univerzitou.

/4 PZ 

3. Připravenost znalostní organizace k realizaci projektu

Znalostní organizace disponuje potřebnými znalostmi, vědeckou
odborností v požadované oblasti a disponuje zkušenostmi při jejich 
aplikaci v privátní sféře.

Posuzují se relevantní dosažené výsledky znalostní organizace.

Kvalifikace akademických pracovníků

Pověřený akademický pracovník má relevantní odborné znalosti i 
zkušenosti se spoluprací s podnikatelskými subjekty pro realizaci 
znalostního transferu.

V žádosti ZO uvádí další ak. pracovníky, kteří jsou schopni v případě 
potřeby vykonávat plánované aktivity v projektu a kteří dokládají 
relevantní odborné zkušenosti. Pracovní fond ak. pracovníků je 
dostatečný pro vykonávání potřebných činností na projektu a 
poskytování dostatečné podpory při činnostech asistenta.

Technické a další zázemí znalostní organizace

Znalostní organizace disponuje potřebnou výzkumnou infrastrukturou 
a kapacitami. ZO může poskytnout vlastní kurzy, vzdělávací moduly 
využitelné pro přípravu Asistenta pro práci v podniku. ZO má jasně 
stanovená interní pravidla a postupy, která umožňují realizaci projektu, 
nábor asistenta na práci v provozovně podniku a zajištění platových i 
jiných podmínek jako standardnímu zaměstnanci podniku – proces 
k náboru Asistenta může začít bezprostředně po schválení projektu.

/7 PZ 
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B. Celkem bodů /15

Slovní komentář za část B:

Hodnotitel detailně zdůvodní svoje hodnocení u každého z kritérií ze skupiny B. Toto hodnocení bude 
vkládáno přímo do MS2014+. Na závěr každé kategorie provede rovněž souhrnné hodnocení.

C Potřebnost a relevance projektu
Počet 
bodů

Zdroj 
informace

1. Kvalita podnikatelského záměru, uplatnění projektu na trhu

V projektu je podrobně definovaný podnikatelský záměr, který má 
strategický význam pro další rozvoj podniku. Popis podnikatelského 
záměru objasňuje, proč je projekt pro podnik důležitý, na jaké problémy a 
hrozby v rozvoji podniku se zaměřuje a jaké příležitosti má projekt naplnit. 
Podnikatelský záměr definuje konkrétní procesy/produkty, které mají být 
v projektu inovovány. (5 body)

Hodnotitel souhrnně posoudí, jakou má žadatel představu o vlivu 
realizace projektu na budoucí vývoj firmy včetně potenciálních 
ekonomických i mimoekonomických přínosů, a věrohodnost jeho tvrzení.
(5 body)

Jednotlivé plánované výstupy jsou přiřazeny ke konkrétním ekonomickým 
přínosům ve formě zvýšení zisku/obratu/ snížení nákladů apod. 
Ekonomické přínosy jsou založeny na kvalifikovaném odhadu, žadatel je 
dokáže kvantifikovat a logicky odůvodnit. Výstupy jsou relevantní 
vzhledem k podnikatelskému záměru a pro další rozvoj podniku. (6bodů)

Investice do projektu včetně poskytovaného grantu je podložena 
ekonomickou návratností do 3 let po skončení projektu. (5 bodů)

/Pokud ne, projekt definuje další dopady projektu (např. na udržitelný 
rozvoj, životní prostředí, společenské dopady, apod.), kterými lze realizaci 
projektu odůvodnit (3 body)

/21 PZ 

2. Znalostní transfer

Pro stanovený podnikatelský záměr podnik uvádí chybějící odborné 
znalosti, schopnosti a dovednosti, které mu brání v jeho dalším rozvoji a 
které lze efektivně řešit v rámci znalostního transferu s partnerskou 
univerzitou. (5 bodů)

Projekt nelze řešit pomocí dodatečných zdrojů v podniku (např. 
zaměstnáním dalšího zaměstnance) a cíle a výstupy projektu vyžadují 
odborný dohled akademického pracovníka. (5 bodů)

Výsledkem projektu jsou jasně definované nové kompetence a 
dovednosti, které budou osvojeny zaměstnanci podniku. (5 bodů)

/15 PZ 

3. Projektový plán a výstupy projektu

Projektový plán poskytuje dostatečné informace o realizaci projektu, o 
jednotlivých etapách, činnostech a úkolech. (5bodů)

Projektové úkoly jsou přiřazeny konkrétním pracovníkům a tyto jsou 
v souladu s parametry programu (včetně rozsahu jejich činnosti). (4 body)

Délka projektu je v souladu s plánovanými výstupy a výsledky 
projektu.(2body)

/17 PZ 
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V Projektovém plánu jsou specifikovány měřitelné výstupy a popis 
jednotlivých projektových úkolů dává jasnou představu o způsobu jejich 
dosažení. (4 body)

Projekt specifikuje konkrétní další postup podniku a procesy, které 
povedou k využití výstupů v podnikání. (2 body)

4. Přínosy projektu pro znalostní organizaci

ZO specifikovala konkrétní přínosy pro další výzkum a akademickou i 
vzdělávací činnost vycházející ze spolupráce s podnikem

/7 PZ 

C. Celkem bodů /60

Slovní komentář za část C:

Hodnotitel detailně zdůvodní svoje hodnocení u každého z kritérií ze skupiny C. Toto hodnocení bude 
vkládáno přímo do MS2014+. Na závěr každé kategorie provede rovněž souhrnné hodnocení.

D Hospodárnost rozpočtu
Počet 
bodů

Zdroj 
informace

1.
Rozpočet projektu

Všechny zdroje a náklady jsou identifikovány a jsou přiřazené 
k jednotlivým aktivitám. Navrhované výdaje jsou nutné k realizaci 
projektu a jejich struktura je dostatečně podrobná na úrovni jednotlivých 
nákladů a aktivit včetně podrobného rozepsání způsobilých a 
nezpůsobilých výdajů. Výše nákladů odpovídá obvyklé výši v daném 
odvětví a místě realizace. 

Poskytovatel bude v rámci mezd, cestovného, služeb poradců, expertů a 
nákladů na studie považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty 
cen obvyklých na trhu.

Poskytovatel bude v rámci pořízení strojů a zařízení, HW, sítí, data a 
SW považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen 
obvyklých na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní technologie a
je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu).

Hodnotitel vyjmenuje všechny položky, u kterých není odůvodněna 
potřebnost pro realizaci projektu a uveden návrh na krácení veškerých 
nákladů, které neodpovídají výši v místě a čase obvyklé.

Projekt je v souladu s hodnotou obvyklou na trhu: 18 bodů
Projekt je předražen dle obvyklé hodnoty na trhu o méně než (nebo 
rovno) 5 %: 9 bodů
Projekt je předražen dle obvyklé hodnoty na trhu o více než 5 %: 0 bodů

/18 PZ

D. Celkem bodů /18

Slovní komentář za část D:
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Hodnotitel detailně zdůvodní svoje hodnocení u každého z kritérií ze skupiny D. Toto hodnocení bude 
vkládáno přímo do MS2014+. Na závěr každé kategorie provede rovněž souhrnné hodnocení.

E Specifická kritéria
Počet 
bodů

Zdroj 
informace

1. A. 

Projekt bude realizován v hospodářsky problémových regionech 
definovaných usnesením vlády ČR č. 344/2013 nebo č. 952/2013, 
které zároveň vykazují podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je 
průměrný podíl za ČR (posuzováno dle údajů zveřejněných MPSV za 
poslední měsíc před vyhlášením výzvy).                                         7 bodů

B.

Projekt bude realizován v okresech z hospodářsky problémových 
regionů definovaných usnesením vlády ČR č. 344/2013 nebo č. 
952/2013, které zároveň vykazují podíl nezaměstnaných osob nižší, 
než je průměrný podíl za ČR (posuzováno dle údajů zveřejněných 
MPSV za poslední měsíc před vyhlášením výzvy).                         5 bodů

C.

Projekt není realizován v hospodářsky problémových regionech 
definovaných usnesením vlády ČR č. 344/2013 nebo č. 952/2013, ale 
bude realizován v okrese s podílem nezaměstnaných osob vyšším 
než je průměrný podíl nezaměstnaných osob v ČR (posuzováno dle 
údajů zveřejněných MPSV za poslední měsíc před vyhlášením výzvy).            

7 bodů

D. 

V případě, že projekt bude realizován v jiném regionu než výše 
definované:                                                                                   0 bodů

Komentář: 

Cílem zvýhodnění těchto typů hospodářsky postižených regionů ČR je 
povzbudit prostřednictvím realizace intervencí daného programu podpory 
OP PIK hospodářský rozvoj právě v oblastech, kde je to nejvíce potřebné.

/7 PZ 

Slovní komentář za část E:
Hodnotitel detailně zdůvodní svoje hodnocení u každého z kritérií ze skupiny E. Toto hodnocení 
bude vkládáno přímo do MS2014+. Na závěr každé kategorie provede rovněž souhrnné 
hodnocení.

SOUHRN BODOVÉHO HODNOCENÍ:

B. Připravenost žadatele k realizaci projektu /15 

C. Potřebnost a relevance projektu /60 

D. Hospodárnost rozpočtu /18 

E. Specifická kritéria /7
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CELKEM /100

Celkové hodnocení projektu (B+C+D+E)                                           Bodů

Hodnotitel uvede souhrnné hodnocení předloženého projektu v podobě:

doporučuji – nedoporučuji k přijetí 

(hodnotitel vybere dle stupnice přidělených bodů odpovídající variantu, doporučený projekt 
získal 60 – 100 bodů, nedoporučený 0-59 bodů).

Souhrnný komentář k projektu

Hodnotitel zde uvede nejvýznamnější rysy svého posudku, případně přidá další relevantní postřehy 
a názory, pro něž nenašel v hodnotící tabulce oporu. Provede abstrakt posudku.  Podkladem mu jsou 
souhrnné hodnocení dílčích částí. 
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