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Inovační vouchery – Výzva IV. – Příloha č. 3  

Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů 

Název výzvy:  Výzva IV programu podpory Inovační vouchery 

Pořadové číslo výzvy:  IV 

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 Řídicím 

orgánem OP PIK 

 

HODNOCENÍ PROJEKŮ 

1.1   K ONTROLA PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ 

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

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). 

U kritérií pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti je stanoveno, zda se jedná o napravitelné, 

či nenapravitelné kritérium. V případě nesplnění jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ musí 

být žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení. 

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 odstranění vad 

žádosti o podporu přes MS2014+, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od data doručení výzvy. Po 

odstranění vad žádosti ze strany žadatele hodnotitel API 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. žádné vady neodstraní, nebude už znovu vyzván a žádost hodnotitel API zamítne pro 

nesplnění formálních náležitostí. 

V případě opětovného nesplnění jednoho napravitelného kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí 

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

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

rejstříky. 

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI: 

 

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI: 

Pořadí Binární (vylučovací) kritéria Druh kritéria Zdroj informace 

2. Žadatel splňuje podmínky uvedené ve Výzvě Inovační vouchery 

a jejích přílohách. 

napravitelné ŽoP 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 ŽoP 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. Při kontrole žádosti nebylo zjištěno nic, co by nasvědčovalo 

spáchání trestného činu podvodu nebo dotačního podvodu, tj. 

především prokazatelné uvedení nepravdivých nebo neúplných 

údajů ze strany žadatele, pokud tyto údaje jsou způsobilé 

ovlivnit poskytnutí/neposkytnutí dotace. 

nenapravitelné ŽoP v MS2014+ 

6. Žadatel řádně doložil statut MSP (pokud je v případě předložené 

žádosti relevantní). 

napravitelné ŽoP v MS2014+, 

Prohlášení k ŽoP 

jako příloha 

k ŽoP 

7. Projekt odpovídá cílům programu a Výzvy. 

 

napravitelné ŽoP v MS2014+, 

Podnikatelský 

záměr 

                                                           
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, které určuje Výzva IV programu Inovační 

vouchery a Pravidla pro žadatele a její přílohy 

napravitelné ŽoP v MS2014+ 
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8. CZ NACE projektu je v souladu s příslušnou Výzvou. napravitelné ŽoP v MS2014+, 

Podnikatelský 

záměr 

9. Výše dotace je v souladu s ustanoveními Výzvy o maximální a 

minimální absolutní výši dotace, tedy částka činí minimálně 

50 000 Kč a maximálně 299 999 Kč. 

napravitelné ŽoP v MS2014+, 

Podnikatelský 

záměr 

10.  Výše dotace z hlediska míry podpory (% dotace z celkových 

způsobilých výdajů) je v souladu s ustanoveními Výzvy o míře 

podpory dle zaměření projektu:  

 

Míra požadované dotace může činit maximálně 85 % v případě, 

že se projekt zaměřuje na posílení aktivit MSP v efektivnějším 

nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy 

sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody pro 

zajištění výroby a tím možného snížení výkonu ekonomiky (dle 

specifikace problematiky ve výzvě – kap. 8.1 Míra podpory).  

 

Ve všech ostatních případech může míra požadované dotace 

činit maximálně 75 % (tj., v případech, které se nezabývají 

problematikou sucha dle specifikace ve Výzvě). 

napravitelné ŽoP v MS2014+, 

Podnikatelský 

záměr 

11. Podnikatelský záměr a Nabídka poskytnutí služby obsahuje 

všechny informace dle závazných vzorů.  

napravitelné Podnikatelský 

záměr, Nabídka 

poskytnutí 

služby 

12. Podnikatelský záměr obsahuje pouze způsobilé výdaje. 

 

napravitelné Podnikatelský 

záměr 

13. Předmět poskytnutí služby je v Podnikatelském záměru popsán 

dostatečně konkrétně a srozumitelně. 

napravitelné Podnikatelský 

záměr 

14. Na základě informací uvedených v Podnikatelském záměru je 

možné se domnívat, že jsou poskytnuté služby pro žadatele 

nové, nejsou běžně dostupné. 

napravitelné Podnikatelský 

záměr 

15. Žadatel v Podnikatelském záměru dostatečně popsal způsob 

využití a přínos poskytnuté služby pro své podnikání. 

napravitelné Podnikatelský 

záměr 

16. Žadatel v Podnikatelském záměru dostatečně vysvětlil, jak 

získaná služba posílí jeho konkurenceschopnost. 

napravitelné Podnikatelský 

záměr 

17. Získaná služba bude využitelná žadatelem udržitelným 

způsobem. 

napravitelné Podnikatelský 

záměr  

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

záměr, Nabídka 

poskytnutí 

služby 

19. Podnikatelský záměr koresponduje s Nabídkou poskytnutí 

služby. 

 

napravitelné Podnikatelský 

záměr, Nabídka 

poskytnutí 

služby 

20. 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 
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21. Struktura vlastnických vztahů 
Komentář: 
Žadatel v žádosti o podporu popíše strukturu vlastnických 
vztahů v souladu s metodickými pokyny k finančním tokům, a 
zjevně u něj nedochází ke střetu zájmů. V souvislosti se 
strukturou vlastnických vztahů žadatele bude posuzována 
případná registrace sídla žadatele či jeho propojených subjektů 
v daňových rájích dle seznamu daňových rájů vedeném 
Evropskou komisí. Žádost o podporu nebude schválena žadateli, 
který má vlastníky v jurisdikcích nespolupracujících v daňové 
oblasti, tzv. daňových rájích, a to z více než 25% z celkového 
podílu na vlastnické struktuře.  

nenapravitelné ŽoP, Prohlášení 
k ŽoP jako 
povinná příloha 
k ŽoP 

 

 

2. Výběr projektů a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
 

V případě splnění formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti žádosti o podporu, které posuzuje 

Agentura pro podnikání a inovace, 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. Žadatelé, kteří odmítli 

úpravy žádosti o podporu navrhované ze strany ŘO, mají před vydáním rozhodnutí o ukončení 

administrace žádosti o podporu rovněž nárok na vznesení připomínek prostřednictvím žádosti o 

přezkum. Každý žadatel může podat žádost o přezkum nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne 

doručení oznámení, tedy ode dne, kdy se do systému přihlásí žadatel nebo jím pověřená osoba, 

případně po uplynutí 10 kalendářních dnů ode dne, kdy byl dokument s oznámením s podklady pro 

vydání rozhodnutí do systému vložen. Žádost o přezkum je podávána prostřednictvím elektronického 

podání v MS2014+, jímž žadatelé vyjadřují nesouhlas s podklady pro rozhodnutí 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. 

 
ZKRATKY:  
API - Agentura pro podnikání a inovace  
OP PIK – Operační program Podnikání a inovací pro konkurenceschopnost 2014 – 2020  
ŽoP – žádost o podporu 


