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1. Úvod
Účelem dokumentu „Výběrová kriteria pro oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 ROP NUTS 2
Střední Čechy“ je zajistit transparentní způsob prezentace výběrových kriterií, na jejichž
základě budou vybírány projekty k financování z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Čechy (ROP NUTS 2 Střední Čechy), v rámci oblastí podpory 4.1 Řízení,
kontrola, monitorování a hodnocení programu, 4.2 Informovanost a publicita programu a 4.3
Absorpční kapacita regionálních aktérů.
Výběrová kriteria představují hlavní nástroj pro pracovníky provádějící výběr projektů.
Zároveň napomáhají žadatelům zpracovat projektové záměry v co nejlepší kvalitě. Po
schválení výběrových kriterií Monitorovacím výborem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy,
stane se tento dokument přílohou Operačního manuálu ROP NUTS 2 Střední Čechy a
přílohou Pokynů pro žadatele a příjemce pro výzvu, v níž bude možné předkládat projekty
(resp. žádosti o poskytnutí dotace) v oblastech podpory 4.1, 4.2 a 4.3.
Výběrová kriteria je nutné prezentovat v kontextu celého systému výběru projektů. Dokument
daný systém prezentuje a blíže se zabývá jeho jednotlivými úrovněmi vždy ve vztahu k dané
úrovni výběrových kriterií. Vzhledem k charakteru a účelu dokumentu není cílem prezentovat
podrobný popis postupů pro výběr projektů. Detailní popis postupů souvisejících s výběrem
projektů do úrovně jednotlivých kroků a povinností na úrovni jednotlivých pracovních pozic
(vč. stanovení lhůt) je součástí Operačního manuálu ROP NUTS 2 Střední Čechy a s ohledem
na práva a povinnosti žadatele a příjemce popsán v Pokynech pro žadatele a příjemce.

2. Systém výběru projektů
Vzhledem k specifickému zaměření oblastí podpory 4.1, 4.2 a 4.3 (prioritní osa 4 Technická
pomoc) a skutečnosti, že jediným příjemcem v těchto oblastech je Řídící orgán, liší se systém
výběru projektů od systému pro ostatních oblastí podpory. I v tomto případě je ale cílem
zajistit transparentní výběr kvalitních projektů, které jsou v souladu s cíly a podmínkami
programu, jakož i s legislativou ČR a ES.
Výběr projektů probíhá v rámci dvouúrovňového systému:
1. úroveň – kontrola přijatelnosti
Cílem kontroly přijatelnosti je posoudit soulad projektů s legislativou ES a ČR a
s podmínkami programu, jakož i soulad s platnou koncepcí realizace Technické pomoci
v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy
2. úroveň – kontrola formálních náležitostí
Cílem kontroly formálních náležitostí je posoudit, zda předložený projekt splňuje všechny
formální náležitosti dle podmínek programu.
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Výběr projektů v jednotlivých úrovní probíhá na základě posuzování projektu (resp. žádosti o
poskytnutí dotace a jejich příloh) dle souboru výběrových kriterií:
1. úroveň - Obecná kriteria přijatelnosti
Specifická kriteria přijatelnosti
2. úroveň – Kriteria formálních náležitostí

Projekt postupuje jednotlivými úrovněmi v uvedeném pořadí, přičemž postup do vyšší úrovně
je vždy podmíněn splněním určitých podmínek.
1. úroveň – kontrola přijatelnosti
↓

podmínka: projekt splnil všechna kriteria přijatelnosti

2. úroveň – kontrola formálních náležitostí
Na základě výsledků, kterých projekt v rámci výběru dosáhl, může být projekt doporučen
k financování – vyřazen z procesu administrace.
Doporučeny k financování jsou ty projekty, které prošly úspěšně kontrolou přijatelnosti a
kontrolou formálních náležitostí (tj. splnily kriteria přijatelnosti a formálních náležitostí).
Projekty, které neprošly kontrolou přijatelnosti (1. úroveň) či kontrolou formálních náležitostí
(2. úroveň) jsou považovány za vyřazené z dalšího procesu administrace (tj. z procesu
výběru projektů).
Projekty jsou předkládány v rámci kontinuální výzvy. Přípravu projektů (resp. žádostí o
podporu) zajišťuje samostatné oddělení Financí, technické asistence a publicity. Výběr
projektů v rámci jednotlivých úrovní provádějí pracovníci Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy, oddělení Administrace projektů a regionálních fondů. Do výběru
projektů mohou být zapojeni externí posuzovatelé, jejichž posudek má formu doporučení.
Souhrnná zpráva o průběhu výběru projektů, vč. seznamu projektů doporučených
k financování a vyřazených z procesu administrace je po provedení výběru projektů
předložena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (VRR).
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje konečný seznam
projektů, které získají podporu (vč. její výše). VRR nesmí měnit výši dotace. Počet
podpořených projektů je limitován výší alokace na danou oblast podpory.
Každý člen VRR má právo v období mezi obdržením podkladů k jednání a dnem konání
zasedání VRR seznámit se s jednotlivými projekty, jakož i s protokoly a zápisy z jednotlivých
kontrol a hodnocení a na základě jejich prostudování podat na zasedání VRR konstruktivní
námitky z důvodu podezření na procesní chyby (tj. nedodržení stanovených postupů při
výběru projektů). Pokud tento případ nastane, je schvalování seznamu projektů k financování
odloženo a námitka prozkoumána (z pověření 1. Náměstka ředitele tak činí vedoucí oddělení
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Metodické podpory). V případě posouzení námitky člena VRR jako opodstatněné je nutné
celý proces výběru projektů zopakovat.
Výstupem zasedání VRR je Usnesení obsahující seznam projektů doporučených
k financování včetně alokovaných částek.
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3. Kontrola přijatelnosti
3.1

Způsob provedení kontroly přijatelnosti

Kontrolu přijatelnosti provádějí dva projektoví specialisté oddělení Administrace projektů
a regionálních fondů (OAPRF) nezávisle na sobě tak, aby bylo zajištěno dodržení pravidla
„kontroly čtyř očí“. Kontrolu může provádět i vedoucí OAPRF.
Kontrola je prováděna na základě obecných a specifických kriterií přijatelnosti. Obecná
kriteria přijatelnosti jsou totožná pro všechny oblasti podpory. Specifická kriteria
přijatelnosti jsou definována zvlášť pro jednotlivé oblasti podpory. Pracovníci OAPRF
hodnotí každé kriterium odpovědí ANO či NE. Výsledky kontroly zanášejí do IS Monit, a
to vždy nezávisle na sobě (tj. každý zvlášť).
V případě, že během kontroly jeden z pracovníků považuje za nezbytné vyjádření
externího posuzovatele k určité oblasti kontroly, oznámí to vedoucímu OAPRF, který
zajistí výběr posuzovatele a externí posouzení projektu. Externí posuzovatel je vybrán ze
seznamu externích posuzovatelů, a to metodou losu.1 Výstupem externího posouzení je
písemný posudek, který má pro pracovníky provádějící kontrolu doporučující charakter.
V případě, že pracovníci provádějící kontrolu či externí posuzovatel shledají, že informace
uvedené v žádosti o poskytnutí dotace a jejích přílohách nejsou pro posouzení přijatelnosti
dostatečné, vyzve jeden z pracovníků provádějících kontrolu žadatele k dodání
doplňujících podkladů. Pokud žadatele požadované podklady ve stanovené lhůtě nedodá,
je výsledek kontroly přijatelnosti negativní (tj. odpověď NE). Výše uvedený postup
nenahrazuje kontrolu formálních náležitostí!
Pokud jsou výsledky obou pracovníků provádějících kontrolu ve shodě, kontrola
přijatelnosti je ukončena.
V případě, že jsou výsledky pracovníků provádějících kontrolu v rozporu (tj. neshodli se
alespoň v jednom kriteriu přijatelnosti, provádí kontrolu třetí pracovník OAPRF a to
pouze u kriterií, u nichž nastal rozpor. Třetím pracovníkem provádějícím kontrolu je
vedoucí OAPRF, případně jím pověřený projektový specialista OAPRF, pokud vedoucí
OAPRF byl jedním z dvou pracovníků provádějících kontrolu. Stanovisko třetího
pracovníka provádějícího kontrolu je rozhodující pro posouzení daného kriteria
přijatelnosti.
Projekty, které splnily všechna obecná a specifická kriteria přijatelnosti (tj. u nichž byla ve
všech kriteriích přijatelnosti odpověď ANO), jsou podstoupeny kontrole formálních
náležitostí.
Projekty, které nesplnily alespoň jedno z obecných a specifických kriterií přijatelnosti (tj.
u nichž byla alespoň v jednom kriteriu přijatelnosti odpověď NE), jsou vyřazeny z dalšího
procesu administrace.
1

Podrobná pravidla pro výběr externích posuzovatelů, včetně jejich zařazení na seznam externích posuzovatelů,
jsou zakotvena v Operačním manuálu ROP NUTS 2 Střední Čechy, kapitole 15 Administrace, výběr a realizace
projektů.
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3.2

Obecná kriteria přijatelnosti
Žádost o poskytnutí dotace se vztahuje pouze na jednu oblast podpory ROP NUTS
2 Střední Čechy.
Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami příslušné
oblasti podpory a dané výzvy.
Žadatel splňuje definici pro příjemce uvedenou u příslušné oblasti podpory a
v dané výzvě.
Projekt nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit.
Projekt respektuje minimální a maximální přípustnou výši celkových způsobilých
výdajů na jeden projekt stanovenou ve výzvě pro danou oblast podpory. V případě,
že v rozpočtu projektu jsou zjištěny zjevně nezpůsobilé výdaje, je jako rozhodující
částka celkových způsobilých výdajů posuzována částka celkových způsobilých
výdajů snížena o tyto zjevně nezpůsobilé výdaje.
Projekt je realizován na území dle podmínek výzvy a má prokazatelně úplný nebo
převažující dopad na region soudržnosti Střední Čechy.
Projekt bude realizován v souladu s časovým vymezením programového období
2007-2013 (resp. 2015) a v souladu s časovými termíny uvedenými v podmínkách
výzvy.
Na základě předložených informaci v žádosti o poskytnutí dotace a v jejich
přílohách je projekt zjevně v souladu s příslušnou legislativou ES a ČR.
Celková výše požadované podpory nepřekročí maximální hranici podpory
stanovenou pro danou oblast podpory v závislosti na typu příjemce a s ohledem na
pravidla veřejné podpory.

3.3 Specifická kriteria přijatelnosti pro oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3
Projekt je v souladu s Plánem technické pomoci pro rok, ve kterém bude
realizován. V případě ad-hoc projektu je doložen souhlas s jeho realizací dle
postupů uvedených v Operačním manuálu ROP NUTS 2 Střední Čechy.
Způsobilé výdaje projektu jsou zjevně přiměřené a nezahrnují nezpůsobilé výdaje.
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4. Kontrola formálních náležitostí
4.1

Způsob provedení kontroly formálních náležitostí

Kontrolu formálních náležitostí provádějí dva projektoví specialisté OAP nezávisle na
sobě tak, aby bylo zajištěno dodržení pravidla „kontroly čtyř očí“. Kontrolu může
provádět i vedoucí OAPRF.
Kontrola je prováděna na kriterií formálních náležitostí, která jsou totožná pro všechny
oblasti podpory. Pracovníci OAPRF hodnotí každé kriterium odpovědí SPLNĚNO či
NESPLNĚNO. Výsledky kontroly zanášejí do IS Monit, a to vždy nezávisle na sobě (tj.
každý zvlášť).
Po prvním posouzení se nesplnění kriteria formálních náležitostí považuje za formální
nedostatek, který je ve lhůtě 2 pracovních dnů ze strany žadatele napravitelný. Pokud
žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatek nenapraví, je kriterium považováno za
nesplněné (tj. pracovník ohodnotí kriterium odpovědí NESPLNĚNO). Pokud žadatel ve
stanovené lhůtě formální nedostatek napraví, je kriterium považováno za splněné (tj.
pracovník ohodnotí kriterium odpovědí SPLNĚNO). Výjimku z výše popsaného postupu
představuje kriterium „Tištěná žádost je shodná s elektronickou žádostí na základě
identifikačního klíče a elektronická verze žádosti byla úspěšně načtena do IS MONIT “,
jehož nesplnění není považováno za formální nedostatek (tj. pracovník provádějící
kontrolu při zjištění nesplnění daného kriteria při prvním posouzení ohodnotí kriterium
odpovědí NESPLNĚNO).
V případě, že během kontroly jeden z pracovníků považuje za nezbytné vyjádření
externího posuzovatele k určité oblasti kontroly, oznámí to vedoucímu OAPRF, který
zajistí výběr posuzovatele a externí posouzení projektu. Externí posuzovatel je vybrán ze
seznamu externích posuzovatelů, a to metodou losu. Výstupem externího posouzení je
písemný posudek, který má pro pracovníky provádějící kontrolu doporučující charakter.
Pokud jsou výsledky obou pracovníků provádějících kontrolu ve shodě, kontrola
formálních náležitostí je ukončena.
V případě, že jsou výsledky pracovníků provádějících kontrolu v rozporu (tj. neshodli se
alespoň v jednom kriteriu formálních náležitostí, provádí kontrolu třetí pracovník OAPRF
a to pouze u kriterií, u nichž nastal rozpor. Třetím pracovníkem provádějícím kontrolu je
vedoucí OAPRF, případně jím pověřený projektový specialista OAPRF, pokud vedoucí
OAPRF byl jedním z dvou pracovníků provádějících kontrolu. Stanovisko třetího
pracovníka provádějícího kontrolu je rozhodující pro posouzení daného kriteria
formálních náležitostí.
Projekty, které splnily všechna kriteria formálních náležitostí (tj. u nichž byla ve všech
kriteriích formálních náležitostí odpověď SPLNĚNO), jsou podstoupeny dále do fáze
hodnocení.
Projekty, které nesplnily alespoň jedno z kriterií formálních náležitostí (tj. u nichž byla
alespoň v jednom kriteriu formálních náležitostí odpověď NESPLNĚNO), jsou vyřazeny
z dalšího procesu administrace.
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4.2

Kriteria formálních náležitostí

Úplnost žádosti o poskytnutí dotace
Tištěná žádost je podepsána ředitelem ÚRR SČ nebo jím na základě plné moci
pověřeným zástupcem. Tato plná moc je doložena a obsahuje všechny náležitosti plné
moci.
Tištěná žádost je shodná s elektronickou žádostí na základě identifikačního klíče a
elektronická verze žádosti byla úspěšně načtena do IS MONIT.
Úplnost povinných příloh k Žádosti o poskytnutí dotace
Jsou doloženy všechny povinné přílohy dle Pokynů pro žadatele a příjemce pro danou
výzvu a nepovinné přílohy uvedené v seznamu příloh (v případě, že chybějící
nepovinné přílohy nejsou dodány ani po vyzvání žadatele, je toto kritérium
považováno za splněné).
Všechny povinné přílohy jsou předloženy v 1 pare.
Všechny přílohy jsou očíslovány podle seznamu příloh. Pokud mají více než jeden list,
jsou listy očíslované a pevně spojené.
Všechny povinné přílohy obsahují požadované náležitosti definované v Pokynech pro
žadatele a příjemce pro danou výzvu.
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