Nemovitosti – Výzva VI – Pomoc po tornádu – Příloha č. 3

Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů
Název výzvy:

Výzva VI – Pomoc po tornádu

Pořadové číslo výzvy:

VI

Druh výzvy:

průběžná

Model hodnocení:

jednokolový (jedna žádost o podporu)

Proces schvalování projektů:
1. Agentura pro podnikání a inovace (dále jen „API“)
- kontrola formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti žádosti o podporu
2. Řídicí orgán OP PIK
- vydání právního aktu o poskytnutí podpory / Rozhodnutí o poskytnutí dotace

1. HODNOCENÍ PROJEKTŮ
1.1

KONTROLA PODMÍNEK PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ

Žádost o podporu je posuzována z hlediska splnění podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí.
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 podmínek 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 podmínek přijatelnosti,
označených jako napravitelné (viz dále definice tohoto kritéria), bude žadatel vyzván k odstranění vad
žádosti o podporu přes MS2014+, a to ve lhůtě 8 pracovních dnů od data doručení výzvy. Po odstranění
vad ze strany žadatele hodnotitel API opětovně ověří podmínky přijatelnosti a formální náležitosti
prostřednictvím MS2014+, kde vyznačí, že došlo k doplňování potřebných náležitostí.
Žádost o podporu může být vrácena maximálně dvakrát. Pokud žadatel ve lhůtě 8 pracovních dnů
nekoná, tj. žádné vady neodstraní, nebude už znovu vyzván k doplnění a žádost hodnotitel API zamítne
pro nesplnění formálních náležitostí a přijatelnosti.
Posuzovatelé si u žádostí o podporu, u kterých vyvstanou pochybnosti o výši nárokovaných nákladů
rozpočtu nebo předmět žádosti odborně překročí znalost posuzovatele, mohou vyžádat stanovisko
externího odborníka.
Zdrojem informací pro všechna kritéria jsou žádost o podporu v MS2014+ a její přílohy, popř. veřejné
rejstříky.
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1.2

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ
Formální náležitosti

Pořadí

Druh
kritéria

Zdroj informace

1.

Žádost o podporu v MS2014+ je správně vyplněná a splňuje
veškeré formální náležitosti.

napravitelné

Žádost o
podporu v MS
2014+ (dále jen
„Ž“)

2.

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.
K žádosti jsou přiloženy všechny povinné přílohy dle Výzvy.

napravitelné

Ž

napravitelné

Ž

Žadatel/příjemce splnil ke dni podání žádosti o podporu
podmínky stanovené Výzvou.

napravitelné

Ž, Obchodní
rejstřík, Sbírka
listin, Evidence
skutečných
majitelů.

3.
4.

1.3

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI:

Pořadí
1.

2.

3.

Podmínky přijatelnosti

Druh kritéria

Dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebylo rozhodnuto
o úpadku žadatele (pokud je soudem povolena reorganizace,
která je podnikem splněna, nenahlíží se na podnik jako na
podnik v úpadku a podmínka pro poskytnutí dotace je tak
splněna).
Při kontrole žádosti o podporu 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.
Žadatel doložil status MSP (pokud je v případě předložené
žádosti relevantní) obsahující úplné a pravdivé informace.

napravitelné

Zdroj
informace
Veřejné
rejstříky

nenapravitelné

Ž

napravitelné

4.

CZ NACE projektu je v souladu s Výzvou.

napravitelné

Ž, Prohlášení
k Ž jako příloha
kŽ
Ž, PZ

5.

Výše dotace je v souladu s ustanoveními Výzvy o maximální a
minimální absolutní výši dotace.
Výše dotace z hlediska míry podpory (% dotace z celkových
způsobilých výdajů) je v souladu s ustanoveními Výzvy o míře
podpory.

napravitelné

Ž, PZ

napravitelné

Ž, PZ

6.
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7.
8.

9.

Způsobilé výdaje splňují kritéria přijatelnosti dle Výzvy
(podporované aktivity)
Popis projektu v žádosti je dostačující a je v souladu se všemi
podmínkami přijatelnosti Výzvy a daného programu podpory
OP PIK.
Projekt respektuje zásady rovných příležitostí.

napravitelné

Ž, PZ

napravitelné

Ž včetně všech
příloh, PZ,
ČP, MS2014+

napravitelné
Ž, PZ

10.

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

napravitelné

Ž, PZ

2. Výběr projektů a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
V případě splnění formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti žádosti o podporu, které posuzuje
API, 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.
Nicméně před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace je prováděna kontrola podmínek tzv.
transparentního balíčku:
1. zveřejnění účetních závěrek – v Obchodním rejstříku bude ověřeno, že jsou žadatelem zveřejněny
účetní závěrky, případně že žadatel doložil potvrzení elektronické podatelny Obchodního rejstříku,
kopii samotného podání a dokumenty určené ke zveřejnění, a to v případě žadatelů, kteří mají
povinnost uveřejňovat účetní závěrku stanovenou zákonem;
2. Kmenové listy – v Obchodním rejstříku bude ověřeno, že žadatel s právní formou s.r.o. nemá
podíly ve formě kmenových listů.

3. Žádost o přezkum rozhodnutí
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, 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 podmínek
přijatelnosti a následně přezkumná komise rozhodne, že projekt byl neoprávněně zamítnut, tak se
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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
PZ – Podnikatelský záměr
OP PIK – Operační program Podnikání a inovací pro konkurenceschopnost 2014–2020
Ž – žádost o podporu
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