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Inovační vouchery – Výzva III. – Příloha č. 3  

Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů 

Název výzvy:  Výzva III programu podpory Inovační vouchery 

Pořadové číslo výzvy:  III 

Druh výzvy:  průběžná 

Model hodnocení:   jednokolový (jedna žádost o podporu) 

Proces schvalování projektů:   

1. Agentura pro podnikání a inovace (API)  

- kontrola formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti žádosti o podporu 

 

2. Řídicí orgán OP PIK  

- vydání právního aktu o poskytnutí podpory / Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 

HODNOCENÍ PROJEKŮ 

1.1   K ONTROLA PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ 

Žádost o podporu je posuzována z hlediska splnění formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. Žádost 

o podporu je posuzována z hlediska kritérií přijatelnosti a splnění formálních náležitostí dvěma 

posuzovateli - zaměstnanci Agentury API. 

Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti mají formu vylučovacích kritérií v podobě: 

splněno / nesplněno / nehodnoceno (pro případy, kdy je pro vyhodnocení kritéria nutné vyžádat 

doplnění informace od žadatele) / nerelevantní (pro případy, kdy se kritérium na daný projekt 

nevztahuje). 

V případě nesplnění jednoho či více kritérií při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, 

označených jako napravitelné (viz dále definice tohoto kritéria), bude žadatel vyzván k doplnění (nikoliv 

k dopracování) žádosti o podporu přes MS2014+, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od data doručení 

výzvy k doplnění. Po doplnění požadovaných informací ze strany žadatele hodnotitel opětovně ověří 

přijatelnost a formální náležitosti prostřednictvím MS2014+, kde vyznačí, že došlo k doplňování 

potřebných náležitostí. Žádost o podporu může být vrácena maximálně třikrát. Pokud žadatel ve lhůtě 

10 pracovních dnů nekoná, tj. nepředá žádné doplnění, nebude už znovu vyzván k doplnění a žádost 

hodnotitel zamítne pro nesplnění formálních náležitostí. 

V případě opětovného nesplnění napravitelného jednoho kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí 

musí být žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení (tj. nejsou dále kontrolovány 

formální náležitosti a přijatelnost).  

Zdrojem informací pro všechna kritéria jsou žádost o podporu v MS2014+ a její přílohy, popř. veřejné 

rejstříky. 
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FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI: 

 

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI: 

Pořadí Binární (vylučovací) kritéria Druh 

kritéria 

Zdroj informace 

2. Žadatel splňuje podmínky uvedené ve výzvě Inovační vouchery. napravitelné Žádost o podporu 

v MS2014+, 

Podnikatelský 

záměr 

3. Projekt spadá pod Národní domény specializace, prioritní 

aplikační domény uvedené v Národní výzkumné a inovační 

strategii pro inteligentní specializaci ČR („Národní RIS3 

strategie“)1 Komentář: Projekt žadatele tak musí svým 

zaměřením odpovídat některé z potřeb, východisek, cílů či 

dalších aspektů relevantní Národní domény specializace, 

prioritní aplikační domény PM. V podnikatelském záměru by tak 

měla být jasná identifikace k dané Národní doméně specializace, 

prioritní aplikační doméně PM. 

napravitelné Žádost o podporu 

v MS2014+, 

Podnikatelský 

záměr, Nabídka 

poskytnutí služby 

4. 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). 

napravitelné Veřejné rejstříky 

5. Projekt odpovídá cílům programu a výzvy. 

 

napravitelné Žádost o podporu 

v MS2014+, 

Podnikatelský 

záměr 

6. CZ NACE projektu je v souladu s příslušnou výzvou. napravitelné Žádost o podporu 

v MS2014+, 

Podnikatelský 

záměr 

7. Výše požadované dotace činí minimálně 50 000 Kč a maximálně 

299 999 Kč. 

 

napravitelné Žádost o podporu 

v MS2014+, 

Podnikatelský 

záměr 

8. Míra požadované dotace činí maximálně 75 % způsobilých 

výdajů projektu. 

napravitelné Žádost o podporu 

v MS2014+, 

                                                           
1 Hlavním podkladem bude „Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie“ (dále PM), který bude zveřejněn 
jako příloha u relevantních výzev a ve kterém žadatelé/hodnotitelé najdou Národní domény specializace, prioritní aplikační 
domény ve formátu velkých tabulek (př. od str. 6), které definují potřeby, východiska, oblasti znalostních domén a indikativní 
seznam relevantních odvětví CZ NACE spolu s tématy uvedenými vždy v příloze na konci každé Národní domény specializace, 
prioritní aplikační domény (př. pro první Národní doménu specializace, prioritní aplikační doménu „Strojírenství – 
mechatronika“ je příloha uvedena od str. 17). 

Pořadí Formální náležitosti Druh  

kritéria 

Zdroj informace 

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

formální náležitosti, která určuje Výzva III. Inovační vouchery a 

Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část.  

napravitelné Žádost o 

podporu 

v MS2014+ 
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Podnikatelský 

záměr 

9. Podnikatelský záměr a Nabídka poskytnutí služby obsahuje 

všechny informace dle závazných vzorů.  

napravitelné Podnikatelský 

záměr, Nabídka 

poskytnutí služby 

10. Podnikatelský záměr obsahuje pouze způsobilé výdaje. 

 

napravitelné Podnikatelský 

záměr 

11. Předmět poskytnutí služby je v Podnikatelském záměru popsán 

dostatečně konkrétně a srozumitelně. 

napravitelné Podnikatelský 

záměr 

12. Na základě informací uvedených v Podnikatelském záměru je 

možné se domnívat, že jsou poskytnuté služby pro žadatele 

nové, nejsou běžně dostupné. 

napravitelné Podnikatelský 

záměr 

13. Žadatel v Podnikatelském záměru dostatečně popsal způsob 

využití a přínos poskytnuté služby pro své podnikání. 

napravitelné Podnikatelský 

záměr 

14. Žadatel v Podnikatelském záměru dostatečně vysvětlil, jak 

získaná služba posílí jeho konkurenceschopnost. 

napravitelné Podnikatelský 

záměr 

15. Získaná služba bude využitelná žadatelem udržitelným 

způsobem. 

napravitelné Podnikatelský 

záměr  

16. Projekt splňuje zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.  napravitelné Podnikatelský 

záměr, Nabídka 

poskytnutí služby 

17. Podnikatelský záměr koresponduje s Nabídkou poskytnutí 

služby. 

 

napravitelné Podnikatelský 

záměr, Nabídka 

poskytnutí služby 

18. 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). 

napravitelné Registr de minimis, 
čestné prohlášení 
žadatele 

 

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

interních metodik hodnocení hospodárnosti.  

 

2. Výběr projektů a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
 

V případě schválení projektu bude poskytovatelem podpory vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace a ostatní povinnosti příjemce a jehož vzor je 

jednou z příloh Výzvy. 

Každý žadatel, který byl seznámen s podklady pro vydání rozhodnutí a u kterého hrozí, že na základě 

provedeného hodnocení nebude úspěšný, může podat žádost o přezkum, a to nejpozději 

do 15 kalendářních dní ode dne doručení oznámení. Žádost o přezkum rozhodnutí je elektronické 

podání v MS2014+, jímž žadatelé vyjadřují nespokojenost s rozhodnutím Řídicího orgánu programu 

ve fázi hodnocení a výběru projektů. 

V případě, že projekt bude vyřazen z důvodu nesplnění formálních náležitostí nebo formálních kritérií) 

a následně přezkumná komise rozhodne, že projekt byl neoprávněně zamítnut, tak se projekt opětovně 

vrací do procesu hodnocení s tím, že bude u projektu zachováno umístění v době podání žádosti. 

 


