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1. Úvod
Účelem dokumentu „Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.2 ROP NUTS 2 Střední Čechy“
je zajistit transparentní způsob prezentace výběrových kritérií, na jejichž základě budou
vybírány projekty k financování z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Střední Čechy, v rámci oblasti podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu.
Výběrová kritéria představují hlavní nástroj pro pracovníky provádějící hodnocení projektů.
Zároveň napomáhají žadatelům zpracovat projektové záměry v co nejlepší kvalitě, a to jak po
stránce formální, tak po stránce věcné. Po schválení výběrových kritérií 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 oblasti podpory
2.2.
Výběrová kritéria 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 kritérií. 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. Žadatelé a
příjemci jsou s podrobnějším popisem postupů s ohledem na jejich práva a povinnosti
seznámeni v Pokynech pro žadatele a příjemce.
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2. Kontrola přijatelnosti
2.1

Obecná kritéria 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 20072013 (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 a pravidly ROP.
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.

2.2 Specifická kritéria přijatelnosti pro oblast podpory 2.2
V případě, že předmětem projektu je rekonstrukce, modernizace či vybavení
ubytovacích zařízení, realizací projektu prokazatelně dojde k zvýšení standardu
poskytovaných služeb či k rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit.
V případě, že předmětem projektu je budování cyklistických stezek či cyklistických
tras, bude primární využití těchto stezek/tras pro cestovní ruch (nikoli pro každodenní
dopravu místních obyvatel).
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3. Kontrola formálních náležitostí
3.1 Kritéria formálních náležitostí
Úplnost Žádosti o poskytnutí dotace
Tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele 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 MONIT7+.
Indikátory projektu a jejich cílové hodnoty zvolené žadatelem jsou v souladu
s předmětem projektu a dostatečně jej charakterizují.
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 přílohy jsou očíslovány podle seznamu. 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.
V Pokynech pro žadatele a příjemce (PPŽP) pro každou jednotlivou výzvu jsou uvedeny
závažné chyby (nenapravitelné nedostatky žádosti), které při kontrole formálních náležitostí
vedou k vyřazení Žádosti z dalšího procesu administrace.
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4. Hodnocení projektů
4.1 Způsob hodnocení projektů
Hodnocení projektů je zahájeno po ukončení kontroly přijatelnosti a kontroly formálních
náležitostí u všech projektů předložených ve výzvě v rámci dané oblasti podpory (tj. v době
zahájení hodnocení musí být ukončena kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí
u všech projektů předložených ve výzvě do dané oblasti podpory).
Hodnocení projektu provádějí dva projektoví specialisté OAP nezávisle na sobě tak, aby bylo
zajištěno dodržení pravidla „kontroly čtyř očí“. Hodnocení může provádět i vedoucí OAP.
Zapojení externího posuzovatele
Pokud kterýkoli pracovník provádějící hodnocení považuje za nezbytné vyjádření externího
posuzovatele k určité hodnocené oblasti či pokud nastane případ, kdy je povinné posouzení
projektu ze strany externího posuzovatele, oznámí toto vedoucímu OAP. Vedoucí OAP zajistí
výběr posuzovatele a externí posouzení projektu dle postupů stanovených v Operačním
manuálu pro ROP NUTS 2 SČ.
Povinné posouzení projektu ze strany externího posuzovatele je vyžadováno v následujících
případech:
-

celkové způsobilé výdaje projektu jsou rovny či přesahují 80 milionů Kč; externí
posouzení se v takovém případě vztahuje k technické a finančně - ekonomické kvalitě
projektu.

Hodnotící tabulka
Hodnocení projektu provádí pracovníci OAP na základě hodnotících kritérií. Hodnotící
kritéria jsou definována a podrobně popsána v hodnotící tabulce (vč. maximálního počtu
bodů, které lze získat v daném kritériu).
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Vysvětlení k hodnotící tabulce
Příklad:
3. KVALITA A
RELEVANCE A
VÝSLEDKY
PROJEKTU


3.1 Potřeba a relevance
projektu


3.1.1 Je projekt v souladu
s rozvojovými
dokumenty (např.
koncepce, strategie,
program) regionální
či místní úrovně?

Max. 3 body




Projekt je v souladu s
Programem rozvoje
územního obvodu
Středočeského kraje
v platné verzi (zejména s
částí B-II: Rozvoj silniční
sítě).

Žadatel popíše a prokáže
bezprostřední vazbu a souvislost
předkládaného projektu
s cílem/prioritou/opatřením
příslušného rozvojového
dokumentu. Žadatel popíše,
jakým způsobem projekt
přispívá k naplnění daného
cíle/priority.


+ 0 - 1 bod

Povinná příloha - Doplňující
informace k Žádosti




Projekt přímo a
jednoznačně přispívá
k naplnění minimálně
jednoho opatření/priority
uvedeného v relevantním
rozvojovém dokumentu
mikroregionu/obce (vazba
území dopadu a realizace
k rozvojovému
dokumentu).

Hodnotí se relevance
vazby a souvislosti
předkládaného projektu
s cílem/prioritou/opatřením
Programu rozvoje
územního obvodu
Středočeského kraje, jakož
i míra přínosu projektu pro
naplnění daného
cíle/priority (opatření).


+ 0 - 2 body

Povinná příloha - Doplňující
informace k Žádosti
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Hodnotí se relevance a
souvislost předkládaného
projektu s prioritou/
opatřením relevantního
rozvojového dokumentu
(koncepce, strategie,
program aj.). Hodnotí se
míra přínosu projektu
k naplnění dané priority
/opatření daného
rozvojového dokumentu.
Hodnocena bude jen přímá
vazba (není účelem
kopírování strategií, ale
konkretizace vazby).











Skupina kritérií
Celkem 5 skupin kritérií představuje základní kvalitativní charakteristiky předkládaného projektu:
Hospodárnost rozpočtu
Ekonomická kritéria
Potřebnost a relevance projektu
Realizovatelnost projektu a horizontální témata
Řešení regionálních disparit
Podskupina kritérií
Podskupina kritérií dělí skupinu kritérií do dílčích, stejnorodých celků a blíže ji specifikuje.
Hodnotící kritérium
Hodnotící kritérium hodnotí úroveň dílčí charakteristiky projektu v různých souvislostech a z různých
pohledů.
Odpovědi na otázky – kritéria
Možnosti, které může daný projekt v příslušném kritérium nabýt. Jedná se o popis a specifikaci možných
variant odpovědí, které mohou být z hlediska kvality či kvantity z žádosti a jejich příloh vyčteny.
Bodové hodnoty – body
K jednotlivým uvažovaným odpovědím jsou přiřazeny body, jejich součet nesmí překročit maximální
počet bodů stanovený pro dané kritérium.
Hodnotitel uděluje body dle následujících pravidel:
0 – 3 body (popř. + 0 – 3) – lze udělit počet bodů na dané škále (v tomto případě na škále mezi 0 až 3); o
počtu bodů rozhodne hodnotitel sám či se řídí pravidly pro udělení bodů na dané škále uvedenými v Popisu
hodnocení k dané odpovědi.
2 body (popř. + 2 body) – lze udělit pouze uvedený počet bodů (v tomto případě 2 body)
+ 4 body (popř. + 0 – 4) - pokud projekt splňuje odpověď na dané kritérium, lze mu udělit daný počet
bodů (v tomto případě 4 body, popř. body na škále mezi 0 – 4 body), zároveň může získat další body
v rámci dalších odpovědí v daném kritériu
3 body (popř. 0 – 3 body) - pokud projekt splňuje odpověď na dané kritérium, lze mu udělit daný počet
bodů (v tomto případě 3 body, popř. body na škále mezi 0 – 3 body), nelze ale zároveň udělit body v rámci
dalších odpovědí v daném kritériu hodnocených tímto způsobem (tj. projekt může splňovat podmínky
pouze jedné odpovědi)
Hlavní zdroje informací
Uvádí hlavní zdroje informací, na základě kterých je dané kritérium či odpověď na dané kritérium
hodnocena. Tato informace v rámci hodnotící tabulky slouží žadatelům jako nápověda, na které části
žádosti a jejich příloh se hodnocení soustředí (tj. kde mají dané informace v hodnoceném rozsahu uvést).
Zároveň slouží hodnotitelům jako návod, kde v žádosti a přílohách hledat hlavní informace k zhodnocení
daného kritéria. Je nutné ale zdůraznit, že se jedná pouze o orientační informaci: informace k zhodnocení
je nutné hledat i v jiných částech žádosti či jejích přílohách (tzn. hodnotí se i informace, které žadatel
uvede na jiném místě než je uvedené jako hlavní zdroj).
Popis hodnocení
Uvádí způsob a obsah hodnocení daného kritéria, resp. dané odpovědi na otázku. Slouží jako návod pro
hodnotitele, na které aspekty projektu se má při hodnocení projektu zaměřit. U některých kritérií jsou
zároveň definovány konkrétní bodové hodnoty tak, jak mají být použity pro dané případy (např. Za každý
relevantní doklad o partnerství splňující výše uvedené podmínky je udělen 1 b. Max. lze získat 3 body.).
Popis hodnocení zároveň slouží jako důležitá informace pro žadatele o obsahu hodnocení.
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Výpočet celkového počtu bodů v rámci hodnocení 1 hodnotitele
Výsledek hodnocení je vyjádřen celkovým počtem dosažených bodů.
Vyhodnocení výsledků hodnocení
Výsledky svého hodnocení (tj. přidělené body) zanášejí pracovníci OAP do IS MONIT7+, a
to vždy nezávisle na sobě (tj. každý zvlášť). IS MONIT7+ u každého hodnotitele propočítá
přidělené body a generuje konečný celkový výsledek jednotlivých hodnocení.
Na základě celkového výsledku hodnocení jednotlivých hodnotitelů IS MONIT7+. vyhodnotí,
zda se výsledné hodnocení obou pracovníků provádějících hodnocení výrazně liší/neliší.
Výsledné bodové hodnocení se výrazně liší v případě, že:
A. se hodnotitelé neshodli na statutu projektu ve vztahu k minimální bodové hranici
projektu (statut projektu: minimální bodová hranice splněna / statut projektu:
minimální bodová hranice nesplněna)
nebo
B. se shodli na statutu minimální bodová hranice splněna, ale zároveň byla dosažena
hodnota rozdílu mezi celkovými výsledky hodnocení obou hodnotitelů, při které je
nutné přistoupit k hodnocení projektu ze strany třetího hodnotitele (tj. dalšího
pracovníka OAP).
Pokud se výsledné bodové hodnocení obou hodnotitelů výrazně neliší, IS MONIT7+
z celkových výsledků obou hodnocení spočítá aritmetický průměr, který je považován za
výsledné bodové hodnocení projektu.
V případě, že se výsledné bodové hodnocení hodnotitelů výrazně liší, hodnocení projektu
provádí třetí pracovník (tj. třetí hodnotitel). Třetím hodnotitelem je vedoucí OAP, případně
jím pověřený projektový specialista OAP, pokud vedoucí OAP byl mezi prvními dvěma
pracovníky provádějícím hodnocení.
Třetí hodnotitel provede hodnocení a zadá jeho výsledky do IS MONIT7+.
IS MONIT7+ v případě A) spočítá aritmetický průměr z celkového výsledku hodnocení
třetího hodnotitele a z celkového výsledku hodnocení předchozího hodnotitele, u něhož je třetí
hodnotitel ve shodě se statutem projektu ve vztahu k minimální bodové hranici projektu.
V případě B) IS MONIT7+ spočítá aritmetický průměr z celkového výsledku hodnocení
třetího hodnotitele a z celkového výsledku hodnocení předchozího hodnotitele, u něhož je
hodnota celkovému výsledku hodnocení třetího hodnotitele nejbližší.
V případě, že se výsledek obou hodnotitelů výrazně liší dle výše uvedeného bodu B) a
výsledek hodnocení třetího hodnotitele nepřesáhne minimální bodovou hranici, je spočítán
aritmetický průměr z celkového výsledku hodnocení třetího hodnotitele a z celkového
výsledku hodnocení předchozího hodnotitele, u něhož je hodnota celkovému výsledku
hodnocení třetího hodnotitele nejbližší.
Do další fáze výběru (tj. do fáze analýzy rizik a případné fyzické kontroly ex-ante) jsou
postoupeny projekty, které při hodnocení dosáhly alespoň minimální bodové hranice.
Standardní minimální bodová hranice (může být v konkrétní výzvě modifikována) je
stanovena na 130 bodů (65 % z maximálního počtu 200 bodů).
Projekty, které nedosáhly minimální bodové hranice, nejsou doporučeny k financování.

8

4.2

Hodnotící kritéria pro oblast podpory 2.2

Hodnotící kritérium
1. Hospodárnost
rozpočtu

Hodnocení nestavebních
projektů
(stavební činnost tvoří
pouze marginální část
aktivit - např. nákup
zdravotnických přístrojů)
Výdaje stavební části
rozpočtu odpovídají
cenám v místě a čase
obvyklým.

Bodové
hodnocení

Hlavní zdroj informací

Popis hodnocení
Hodnocení hospodárnosti rozpočtu probíhá
podle Manuálu pro hodnocení hospodárnosti
výdajů projektu v aktuálním znění v době
vyhlášení dané výzvy.

Max. 50
bodů

+ 0 - 10
bodů

Žádost – Rozpočet; Povinná
příloha Projektová
dokumentace + povinná
příloha Účelové měrné
jednotky staveb

Hodnotí se hospodárnost jednotlivých položek
rozpočtu (v IS BENEFIT7) i ve výkazu výměr.
Hodnocení míry odchylky od cen staveb v místě
a čase obvyklých. Za ceny obvyklé se považují
ceny platné 6 měsíců před vyhlášením výzvy.
Subkritérium 1 hodnotí:
Posouzení použití standardního konstrukčního
řešení (typizovaného, opakovaného projektu)
včetně použití standardních materiálů, při
respektování ČSN EU ve svém minimu
a maximu a certifikovaných technologických
postupů a dále naplnění požadavků norem
a předpisů OHSAS a ISO včetně posouzení
použitých typů materiálů, technologií, výrobků
a zařízení pro vnitřní vybavení staveb (TZB)
Subkritérium 2 hodnotí:
Posouzení souladu se standardem obvyklých
cen stavebních prací včetně jednotkových
cen stavebních prací (koncových položek).

Výdaje nestavební části
rozpočtu odpovídají
cenám v místě a čase
obvyklým.

+ 0 – 40
bodů

Žádost – Rozpočet; Povinná
příloha Soupis dodávek a
služeb

Hodnotí se hospodárnost jednotlivých položek
rozpočtu (v IS BENEFIT7 i v soupisu dodávek
a služeb).
Nestavební část nestavebních projektů se
hodnotí v rámci celkového kontextu projektu.
Hodnotitel pro účely hodnocení hospodárnosti
nestavební části projektu vychází zejména z cen
v místě a čase obvyklých a vhodnosti zvoleného
zařízení. V případě pochybností hodnotitele
bude tato část hodnocena za spolupráce nebo
prostřednictvím externího hodnotitele.

Hodnocení čistě
nestavebních projektů
(nestavební část zahrnuje
minimálně 75 %
rozpočtu)

+ 0 – 50
bodů

Žádost – Rozpočet; Povinná
příloha Soupis dodávek a
služeb + Účelově měrné
jednotky staveb

Výdaje rozpočtu
odpovídají cenám v místě
a čase obvyklým.

Hodnotí se hospodárnost jednotlivých položek
rozpočtu (v IS BENEFIT7 i v soupisu dodávek
a služeb).
Výdaje projektu se hodnotí v rámci celkového
kontextu projektu. Hodnotitel pro účely
hodnocení hospodárnosti nestavební části
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projektu vychází zejména z cen v místě a čase
obvyklých a vhodnosti zvoleného zařízení. V
případě pochybností hodnotitele bude tato část
hodnocena za spolupráce nebo prostřednictvím
externího hodnotitele.
Hodnocení stavebních
projektů
Výdaje stavební části
rozpočtu odpovídají
cenám v místě a čase
obvyklým.

+ 0 - 40
bodů

Žádost – Rozpočet; Povinná
příloha Projektová
dokumentace + povinná
příloha Účelové měrné
jednotky staveb

Hodnotí se hospodárnost jednotlivých položek
rozpočtu (v IS BENEFIT7) i ve výkazu výměr.
Hodnocení míry odchylky od cen staveb v místě
a čase obvyklých: Za ceny obvyklé se považují
ceny platné 6 měsíců před vyhlášením výzvy.
Subkritérium 1 hodnotí:
Posouzení použití standardního konstrukčního
řešení (typizovaného, opakovaného projektu)
včetně použití standardních materiálů, při
respektování ČSN EU ve svém minimu
a maximu a certifikovaných technologických
postupů a dále naplnění požadavků norem
a předpisů OHSAS a ISO včetně posouzení
použitých typů materiálů, technologií, výrobků
a zařízení pro vnitřní vybavení staveb (TZB)
Subkritérium 2 hodnotí:
Posouzení souladu se standardem obvyklých
cen stavebních prací včetně jednotkových
cen stavebních prací (koncových položek).

Výdaje nestavební části
rozpočtu odpovídají
cenám v místě a čase
obvyklým.

+ 0 –10
bodů

Žádost – Rozpočet; Povinná
příloha Soupis dodávek a
služeb

Hodnotí se hospodárnost jednotlivých položek
rozpočtu (v IS BENEFIT7 i v soupisu dodávek
a služeb).
Nestavební část u stavebních projektů se
hodnotí v rámci celkového kontextu projektu.
Hodnotitel pro účely hodnocení hospodárnosti
nestavební části projektu vychází zejména z cen
v místě a čase obvyklých a vhodnosti zvoleného
zařízení. V případě pochybností hodnotitele
bude tato část hodnocena za spolupráce nebo
prostřednictvím externího hodnotitele.
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Hodnocení čistě
stavebních projektů
(stavební část zahrnuje
minimálně 75 % rozpočtu)

Žádost – Rozpočet; Povinná
příloha Účelově měrné
jednotky staveb + Soupis
dodávek a služeb

Výdaje rozpočtu
odpovídají cenám v místě
a čase obvyklým.

+ 0 – 50
bodů

Hodnotí se hospodárnost jednotlivých položek
rozpočtu (v IS BENEFIT7) i ve výkazu výměr.
Hodnocení míry odchylky od cen staveb v místě
a čase obvyklých. Za ceny obvyklé se považují
ceny platné 6 měsíců před vyhlášením výzvy.
Subkritérium 1 hodnotí:
Posouzení použití standardního konstrukčního
řešení (typizovaného, opakovaného projektu)
včetně použití standardních materiálů, při
respektování ČSN EU ve svém minimu
a maximu a certifikovaných technologických
postupů a dále naplnění požadavků norem
a předpisů OHSAS a ISO včetně posouzení
použitých typů materiálů, technologií, výrobků
a zařízení pro vnitřní vybavení staveb (TZB)
Subkritérium 2 hodnotí:
Posouzení souladu se standardem obvyklých
cen stavebních prací včetně jednotkových
cen stavebních prací (koncových položek).

2. Ekonomická kritéria

Max. 30
bodů

2.1 Finanční hodnocení
žadatele

Max. 5
bodů

Žadatel doloží finanční a další
výkazy potřebné pro posouzení
finančního zdraví žadatele.

Hodnocení je prováděno na základě Metodiky
finančního hodnocení žadatele (viz příloha č. 1).

Finanční hodnocení je
založeno na posouzení
finančních a dalších
výkazů žadatele, přičemž
je respektován typ
organizace (resp. typ
žadatele).

+0-5
bodů

Povinná příloha – Podklady
pro posouzení finančního
zdraví žadatele (předkládají
relevantní subjekty uvedené
v PPŽP)

Žadatel, který nemá povinnost předložit tuto
přílohu, získává 5 bodů.

2.2 Kvalita zpracování
rozpočtu projektu a
finanční
proveditelnost
rozpočtu

Max. 18
bodů

Žadatel vyplní v Žádosti
formulář rozpočtu tak, aby byl
dostatečně jasný a podrobný
pro posouzení relevantnosti
jednotlivých výdajů a jejich
provázanosti s aktivitami
projektu

2.2.1 Přehlednost a
srozumitelnost rozpočtu

Max. 10
bodů

Rozpočet obsahuje
přehledné a jasné rozlišení
výdajů projektu, vč.
podrobného rozepsání
způsobilých a
nezpůsobilých výdajů.
Navrhované výdaje jsou
nutné k realizaci projektu

+0-8
bodů

Žádost – Rozpočet; Povinná
příloha Projektová
dokumentace a Soupis
dodávek a služeb

Hodnotí se:
přehlednost a srozumitelnost rozpočtu - 2
body
podrobnost rozepsání způsobilých i
nezpůsobilých výdajů - 2 body
provázanost s povinnou přílohou
Projektová dokumentace a Soupis dodávek
a služeb - 2 body
kvalita zpracování rozpočtu, tj. položky
jsou uvedeny včetně jednotek, je
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dostatečně uveden výpočet a odvození
nákladů - 2 body
Výdaje v rozpočtu jsou
provázány s aktivitami
projektu (vč. výdajů, které
jsou nezpůsobilé).

+0-2
body

Žádost – Rozpočet +
Aktivity projektu; Povinná
příloha - Projektová
dokumentace

Hodnotí se provázanost jednotlivých položek
rozpočtu s deklarovanými aktivitami projektu (a
naopak, zda aktivitám v projektu odpovídají
položky v rozpočtu). Zohledněna je také
přiměřenost výdajů vzhledem k aktivitám (tj.
otázka podhodnocení či nadhodnocení výdaje).
Pozn. v případě zjevně nepřiměřeného nadhodnoceného výdaje v oblasti způsobilých
výdajů využije hodnotitel možnosti podání
návrhu na úpravy rozpočtu v této oblasti
z důvodu podezření na nepřiměřený výdaj.

2.2.2 Finanční
proveditelnost projektu a
jeho socioekonomický
přínos.

+0- 8
bodů

Žadatel popíše finanční krytí
projektu v realizační fázi (vč.
zdrojů financování a
finančního plánu pro čerpání
dotace). Tyto informace
doplní o přehled cash – flow
projektu (v realizační i
provozní fázi).
U projektů s rozpočtem ve výši
100 mil. Kč a více žadatel
předloží v rámci Doplňujících
informací k žádosti analýzu
nákladů a přínosů (CBA)
v požadovaném rozsahu.

Žadatel má finančně
zajištěnou realizační fázi
projektu.

Projekty
do 100
mil. Kč +0- 8
bodů
Projekty
ve výši
100 mil.
Kč a více
–
+ 0-5
bodů

Žádost – Finanční plán +
Přehled financování +
Rozpočet projektu; Povinná
příloha – Doplňující
informace k žádosti

Hodnotí se schopnost žadatele finančně zajistit
realizaci projektu, a to na základě očekávaného
vývoje cash-flow, zdrojů financování (vlastní
zdroje, úvěry apod., včetně přesného užití
jednotlivých plateb z ROP), finančního plánu
apod. Hodnocení bude přihlížet k typu
organizace žadatele. Body jsou uděleny
s ohledem na správnost výpočtu cash – flow,
kvalitu požadovaných tabulkových výstupů a
prokázání efektivního finančního krytí
realizační fáze projektu.

Hodnocení
socioekonomického
přínosu projektu je
založeno na posouzení
výše hodnoty ukazatele
kalkulovaného z celkových
ekonomických toků
projektů.

Projekty
ve výši
100 mil.
Kč a více +0–3
body

Povinná příloha – Doplňující
informace k žádosti

Hodnotí se dle následujících pravidel:

2.3 Finanční zajištění po
dobu udržitelnosti
projektu

Max. 7
bodů

NPV/I

0,5 - 3 body

NPV/I 0,1a

0,5 - 2 body

NPV/I 0a 0,1 - 1 bod
NPV/I 0 - 0 bodů
Body jsou uděleny pouze projektům, jejichž
CBA splňuje následující podmínky: zpracování
CBA v požadovaném rozsahu, relevance
výchozích dat, správnost výpočtů CBA,
tabulkové výstupy v požadovaném rozsahu a
kvalitě.
Žádost – Popis projektu +
Udržitelnost, Povinná
příloha – Doplňující
informace k žádosti
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Projekt je finančně zajištěn
po dobu udržitelnosti
projektu, výstupy a
výsledky projektu jsou
z finančního hlediska
udržitelné.

+0-7
bodů

3. Potřebnost a
relevance a výsledky
projektu

Max. 80
bodů

3.1 Potřebnost a
relevance projektu

Max. 50
bodů

Hodnotí se finanční zajištění udržitelnosti
výstupů a výsledků projektu, a to na základě
deklarovaných zdrojů financování a
očekávaného vývoje cash-flow (pro provozní
fázi, nejlépe v tabulkových výstupech, kde
budou vyčísleny zejména provozní příjmy a
náklady projektu, příjmy žadatele a čerpání či
splácení úvěrů atd.). Finanční zajištění
udržitelnosti projektu je posuzováno s ohledem
na aktivity, které je nutné realizovat pro udržení
výstupů a výsledků projektu.

Hodnocení probíhá podle Manuálu pro
hodnocení potřebnosti a relevance projektu
v aktuálním znění v době vyhlášení dané výzvy.
Žadatel popíše výchozí stav
(vč. řešeného problému,
definice cílových skupin a
alternativních možností
řešení) a tento popis podloží
podrobnou analýzou. Rovněž
bude uvedeno, jaká je soulad
projektu s relevantními
rozvojovými strategiemi. Dále
popíše přímou vazbu projektu
na jiný projekt/aktivitu, Jedná
se přitom pouze o aktivity a
projekty přímo související,
které jsou podmíněné realizací
tohoto projektu nebo které
podmiňují (umožňují)
realizaci tohoto projektu.
Nepřímá vazba není
akceptována.

3.1.1 Jaká je potřebnost
projektu pro region a
jaký je jeho soulad
s rozvojovými
strategiemi a jinými
aktivitami?

Projekt je v souladu
s rozvojovými strategiemi
a jinými aktivitami a je
potřebný (z hlediska
cílových skupin)

Žadatel popíše provozní fázi
projektu (tj. jak bude projekt
po skončení jeho vlastní
realizace pokračovat) a jakým
způsobem bude zajištěna
finanční udržitelnost výstupů a
výsledků projektu (vč.
předpokládaných zdrojů
financování). Tyto informace
doplní o přehled cash – flow
projektu (v provozní fázi –
resp. ve fázi udržitelnosti
projektu).

+ 0 - 50
bodů

Žádost – Popis projektu;
Povinná příloha – Doplňující
informace k žádosti

Hodnotí se dle níže uvedených subkritérií na
základě předložených údajů o potřebnosti
projektu a jeho souladu s rozvojovými
strategiemi a jinými aktivitami:
Subkritéria potřebnosti a relevance:
Zastaralost infrastruktury
Obslužnost
Spádovost
Soulad se strategiemi
Návaznost na další aktivity v území

3.2 Výsledky projektu
Jak výsledky projektu
přispějí k naplnění cílů
programu?

Max. 30
bodů
Žadatel detailně popíše
výsledky projektu a zároveň
doloží příspěvek projektu
k naplnění cílů programu, vč.
jejich kvantifikace na úrovni

13

indikátorů (pokud je to
možné). Hodnoty uvedené
v indikátorech musí odpovídat
reálnosti jejích dosažení a
nesmí být v zjevném rozporu
s informacemi v ostatních
částech žádosti a příloh.
3.2.1 Jak výsledky
projektu přispějí ke
vzniku nových hrubých
pracovních míst?

Max. 4
body

Žadatel detailně popíše
výsledky projektu a zároveň
doloží příspěvek projektu
k naplnění cílů program, vč.
jejich kvantifikace na úrovni
indikátorů (pokud je to
možné). Hodnoty uvedené
v indikátorech musí odpovídat
reálnosti jejích dosažení a
nesmí být v zjevném rozporu
s informacemi v ostatních
částech žádosti a příloh.

Projekt přispívá ke vzniku
hrubých nových
pracovních míst

+0-4
body

Žádost – Popis projektu +
Hodnoty indikátorů;
Povinné přílohy – Doplňující
informace k žádosti

Hodnocen je počet vytvořených nových hrubých
pracovních míst v rámci projektu na základě
hodnoty uvedené v indikátoru a popisu
charakteru pracovního místa dle níže uvedených
pravidel:
Projekt vytvoří:
2 a více nových hrubých pracovních míst 4 body,
více než 1 nové hrubé pracovní místo - 3
body,
1 nové hrubé pracovní místo - 2 body,
méně než 1 nové hrubé pracovní místo - 1
bod
Projekt nevytvoří žádné nové hrubé pracovní
místo: 0 bodů

3.2.2 Jak projekt
přispívá ke zlepšení
infrastruktury a služeb
pro rozvoj pěší turistiky?

Projekt buduje nové či
rozšiřuje stávající pěší
trasy/naučné
stezky/turistické okruhy.

Max. 3
body

Žadatel popíše, jakým
způsobem projekt přispívá k
zlepšení úrovně infrastruktury
ke zlepšení infrastruktury a
služeb pro rozvoj pěší
turistiky. Tento popis podloží
projektovou dokumentací a
dalšími informacemi (zejména
v rámci marketingového
mixu). Příspěvek projektu
zároveň kvantifikuje na úrovni
indikátorů (pokud je to
možné). Hodnoty uvedené
v indikátorech musí odpovídat
reálnosti jejich dosažení a
nesmí být v zjevném rozporu
s informacemi v ostatních
částech žádosti a příloh.

+ 0 – 1 bod

Žádost - Popis projektu +
Hodnoty indikátorů;
Povinné přílohy – Doplňující
informace k žádosti +
Projektová dokumentace
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Hodnotí se dle níže uvedených pravidel:
Pěší trasy/naučné stezky/turistické okruhy:
jsou součástí komplexního turistického
produktu a vyhovují potřebám cílových

skupin, jimž je tento produkt určen - 1 bod,
vyhovují potřebám cílových skupin, ale
nejsou součástí komplexního turistického
produktu - 0,5 bodu,
nevyhovují potřebám cílových skupin ani
nejsou součástí komplexního turistického
produktu - 0 bodů
Projekt přispívá ke
zkvalitnění nových či
stávajících pěších tras
naučných
stezek/turistických okruhů
vybavením doprovodnou
infrastrukturou (informační
tabule, odpočinková místa,
mobiliář, přístřešky apod.)
či budováním/rekonstrukcí
cílů těchto tras (resp. bodů,
které spojují) typu
rozhledny, vyhlídky.

+0–2
body

Žádost - Popis projektu+
Hodnoty indikátorů;
Povinné přílohy – Doplňující
informace k žádosti +
Projektová dokumentace

Počet bodů bude udělen s ohledem na
komplexnost výstupů projektu a jejich míru
přínosu pro rozvoj pěší turistiky. Hodnotí se dle
níže uvedených pravidel:
Projekt přispívá ke zkvalitnění nových či
stávajících pěších tras/naučných
stezek/turistických okruhů:
vybudováním či rekonstrukcí cílů těchto
tras/stezek/okruhů (resp. bodů, které
spojují) typu rozhledny, vyhlídky apod. - 0
- 1 bod,
vybavením doprovodnou infrastrukturou
(informační tabule, odpočinková místa,
mobiliář, přístřešky apod.) - 0,5 bodu
Projekt přispívá k interaktivitě pěší trasy/naučné
stezky/turistické okruhy - 0,5 bodu

3.2.3 Jak projekt
přispívá ke zlepšení
infrastruktury a služeb
pro rozvoj
hippoturistiky?

Projekt buduje nové či
rozšiřuje stávající
hippostezky.

Max. 2
body

Žadatel popíše, jakým
způsobem projekt přispívá k
zlepšení úrovně infrastruktury
a služeb pro rozvoj
hippoturistiky. Tento popis
podloží projekt. dokumentací,
a dalšími informacemi (zejm.
v rámci marketing. mixu).
Příspěvek projektu zároveň
kvantifikuje na úrovni
indikátorů (pokud je to
možné). Hodnoty uvedené
v indikátorech musí odpovídat
reálnosti jejich dosažení a
nesmí být v zjevném rozporu
s informacemi v ostatních
částech žádosti a příloh.

+ 0 – 1 bod

Žádost - Popis projektu+
Hodnoty indikátorů; Žádost
– hodnoty indikátorů;
Povinné přílohy – Doplňující
informace k žádosti +
Projektová dokumentace
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Hodnotí se dle níže uvedených pravidel:
Hippostezky navazují na stávající či plánovanou
síť hippostezek či jsou její součástí - 0,5 bodu
Na hippostezkách se nacházejí stanice se
základní nabídkou služeb (ustájení, krmení,
ubytování a stravování jezdců), a to
v maximální vzdálenosti 20 km od sebe
navzájem - 0,5 bodu

Projekt přispívá k zvýšení
kvality a bezpečnosti
nových či stávajících
hippostezek.

+ 0 – 1 bod

Žádost - Popis projektu +
Hodnoty indikátorů;
Povinné přílohy – Doplňující
informace k žádosti +
Projektová dokumentace +
Certifikace vztahující se k
projektu

Hodnotí se dle níže uvedených pravidel:
Projekt přispívá k vybavení tras hippostezek
doprovodnou infrastrukturou (úvaziště,
parkoviště pro auta a přívěsy na dopravu koní,
přístřešky, odpočívadla, informační tabule
s mapou) či doplňkovými službami (ubytovací a
stravovací zařízení pro jezdce). (Počet bodů
bude udělen s ohledem na komplexnost výstupů
projektu a jejich míru přínosu pro rozvoj
hippoturistiky) - 0 – 1 bod
Trasy hippostezek, které jsou předmětem
projektu, jsou bezpečné, snadno a
bezproblémově průjezdné - 0 - 1 bod

3.2.4 Jak projekt
přispívá ke zlepšení
infrastruktury a služeb
pro rozvoj
cykloturistiky?

Max. 2
body

Žadatel popíše, jakým
způsobem projekt přispívá k
zlepšení úrovně infrastruktury
a služeb pro rozvoj
cykloturistiky. Tento popis
podloží projekt. dokumentací,
příp. závazkem k certifikaci a
dalšími informacemi (zejm.
v rámci marketing. mixu).
Příspěvek projektu zároveň
kvantifikuje na úrovni
indikátorů (pokud je to
možné). Hodnoty uvedené
v indikátorech musí odpovídat
reálnosti jejich dosažení a
nesmí být v zjevném rozporu
s informacemi v ostatních
částech žádosti a příloh.

Projekt povede
k vybudování či obnově
cyklistických stezek
(cyklostezek či stezek pro
chodce a cyklisty se
sloučeným či odděleným
provozem).

+ 0 – 1,5
bodu

Žádost - Popis projektu;
Žádost – hodnoty
indikátorů; Povinné přílohy
– Doplňující informace
k žádosti + Projektová
dokumentace

Hodnotí se dle níže uvedených pravidel:
Projekt povede k vybudování či obnově:
více než 5 km cyklistických stezek - 1,5
bodu,
více než 3 km cyklistických stezek - 1 bod,
min. 1 km cyklistických stezek - 0,5 bodu,
méně než 1 km či předmětem projektu není
budování či obnova cyklostezek - 0 bodů

Projekt přispívá k zvýšení
kvality infrastruktury pro
rozvoj cykloturistiky.

+ 0,5 bodu

Žádost - Popis projektu;
Povinné přílohy – Doplňující
informace k žádosti +
Projektová dokumentace +
Certifikace vztahující se k
projektu

3.2.5 Jak projekt
přispívá k zlepšení
infrastruktury pro rozvoj
vodní turistiky či
rekreační plavby?

Max. 2
body

Žadatel popíše, jakým
způsobem projekt přispívá k
zlepšení úrovně infrastruktury
a služeb pro rozvoj vodní
turistiky či rekreační plavby.
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Hodnotí se dle níže uvedených pravidel: Projekt
přispívá k vybavení tras pro cykloturistiku
doprovodnou infrastrukturou (informační tabule
s mapou, odpočinková místa, mobiliář,
přístřešky, parkoviště pro auta) či doplňkovými
službami (ubytovací a stravovací zařízení pro
cykloturisty, půjčovny kol). (Počet bodů bude
udělen s ohledem na komplexnost výstupů
projektu a jejich míru přínosu pro rozvoj
cykloturistiky).

Tento popis podloží
projektovou dokumentací,
příp. závazkem k certifikaci a
dalšími informacemi (zejména
v rámci marketingového
mixu). Příspěvek projektu
zároveň kvantifikuje na úrovni
indikátorů (pokud je to
možné). Hodnoty uvedené
v indikátorech musí odpovídat
reálnosti jejich dosažení a
nesmí být v zjevném rozporu
s informacemi v ostatních
částech žádosti a příloh.
Projekt přispívá
k vytvoření či zkvalitnění
materiálně – technických
podmínek pro rozvoj vodní
turistiky (přístaviště,
půjčovny lodí atd.)/
Projekt přispívá
k vytvoření či zkvalitnění
materiálně – technických
podmínek pro rozvoj
rekreační plavby
(přístaviště, infrastruktura
pro rozvoj dopravních
služeb, půjčovny lodí atd.).

+ 0 – 1 bod

Žádost - Popis projektu;
Povinné přílohy – Doplňující
informace k žádosti +
Projektová dokumentace

Počet bodů bude udělen s ohledem na
komplexnost výstupů projektu a jejich míru
přínosu pro rozvoj vodní turistiky či rekreační
plavby (resp. zajištění materiálně – technických
podmínek pro rozvoj vodní turistiky či rekreační
plavby).

Projekt přispívá
k budování či zkvalitnění
zázemí pro rozvoj vodní
turistiky či rekreační
plavby (ubytovací a
stravovací zařízení,
tábořiště, sociální zařízení,
sportoviště, atd.). / Projekt
přispívá k budování či
zkvalitnění zázemí pro
rozvoj rekreační plavby
(ubytovací a stravovací
zařízení, čerpací stanice
atd.).

+ 0 – 1 bod

Žádost - Popis projektu +
Hodnoty indikátorů;
Povinné přílohy – Doplňující
informace k žádosti +
Projektová dokumentace+
Certifikace vztahující se k
projektu

Počet bodů bude udělen s ohledem na
komplexnost výstupů projektu a jejich míru
přínosu pro rozvoj vodní turistiky či rekreační
plavby (resp. pro zajištění kvalitního zázemí pro
rozvoj vodní turistiky či rekreační plavby).

Max. 2
body

Žadatel popíše, jakým
způsobem projekt přispívá k
zlepšení úrovně infrastruktury
a služeb v oblasti poznávacího
CR. Tento popis podloží
projektovou dokumentací a
dalšími informacemi ve vztahu
k danému zařízení (zejména
v rámci marketingového
mixu). Příspěvek projektu
zároveň kvantifikuje na úrovni
indikátorů (pokud je to
možné). Hodnoty uvedené
v indikátorech musí odpovídat
reálnosti jejich dosažení a
nesmí být v zjevném rozporu
s informacemi v ostatních

3.2.6 Jak projekt
přispívá ke zlepšení
infrastruktury a služeb
v oblasti poznávacího
cestovního ruchu?
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částech žádosti a příloh.
Realizací projektu dojde
ke vzniku nového či
k rekonstrukci/obnově
stávajícího objektu
poznávacího CR.

+ 0 – 1,5
bodu

Žádost - Popis projektu+
Hodnoty indikátorů;
Povinné přílohy – Doplňující
informace k žádosti +
Projektová dokumentace

Hodnotí se dle níže uvedených pravidel:
Realizací projektu dojde ke vzniku nového či
k rekonstrukci/obnově stávajícího objektu
poznávacího cestovního ruchu a výstupem
projektu:
je nová atraktivita typu návštěvnického
centra - 1,5 bodu,
není nová atraktivita typu návštěvnického
centra - 1 bod,
Realizací projektu dojde ke vzniku nového
objektu poznávacího cestovního ruchu a
výstupem projektu není nová atraktivita typu
návštěvnického centra - 0,5 bodu

Projekt přispívá ke
zkvalitnění infrastruktury a
služeb v rámci objektů
poznávacího CR.

+ 0,5 bodu

Žádost - Popis projektu;
Povinné přílohy – Doplňující
informace k žádosti +
Projektová dokumentace

3.2.7 Jak projekt
přispívá k zlepšení
informovanosti turistů a
návštěvníků?

Max. 1 bod

Žadatel popíše, jakým
způsobem projekt přispívá k
zlepšení informovanosti
turistů a návštěvníků. Tento
popis podloží projektovou
dokumentací, příp. certifikací
vztahující se k projektu a
dalšími informacemi ve vztahu
k danému zařízení (zejména
v rámci marketingového
mixu). Příspěvek projektu
zároveň kvantifikuje na úrovni
indikátorů (pokud je to
možné). Hodnoty uvedené
v indikátorech musí odpovídat
reálnosti jejich dosažení a
nesmí být v zjevném rozporu
s informacemi v ostatních
částech žádosti a příloh.

Projekt přispívá k zlepšení
informovanosti turistů a
návštěvníků v dané
turistické destinaci.

+ 0 – 1 bod

Žádost - Popis projektu;
Povinné přílohy – Doplňující
informace k žádosti +
Certifikace vztahující se k
projektu

3.2.8 Jak projekt
přispívá k zlepšení

Max. 6
bodů

Žadatel popíše, jakým
způsobem projekt přispívá k
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Body obdrží projekty, které přispívají ke
zvýšení kvality expozic v rámci daného objektu
CR s ohledem na tzv.“kvalitu prožitku“, ke
zvýšení kvality interiéru a bezpečnosti daného
objektu CR (vnitřní orientační systém,
odpočinkové zóny, toalety, architektonické
řešení vnitřních prostor s ohledem na potřeby
cílových skupin apod.) nebo ke zvýšení kvality
a rozsahu doprovodných služeb objektů
poznávacího cestovního ruchu (informační
služby, obchodní prodej, občerstvení apod.

Hodnotí se, jak projekt přispívá ke zvýšení
kvality způsobu předávání informací, k zvýšení
kvality rozsahu poskytovaných informací,
k snadné identifikaci míst poskytujících
informační služby ze strany turistů a
návštěvníků, ke zkvalitnění služeb informačního
centra, které se v rámci projektu zavázalo
k certifikaci, k zajištění funkčnosti jednotného
informačního systému (JIS) v turistické
destinaci

zlepšení úrovně infrastruktury
a služeb v oblasti ubytovacích
kapacit. Tento popis podloží
projektovou dokumentací,
závazkem k certifikaci a
dalšími informacemi ve vztahu
k ubytovacímu zařízení
(zejména v rámci
marketingového mixu).
Příspěvek projektu zároveň
kvantifikuje na úrovni
indikátorů (pokud je to
možné). Hodnoty uvedené
v indikátorech musí odpovídat
reálnosti jejich dosažení a
nesmí být v zjevném rozporu
s informacemi v ostatních
částech žádosti a příloh.

úrovně infrastruktury a
služeb v oblasti
ubytovacích kapacit ve
vazbě na specifické
formy CR?

Projekt přispívá k rozšíření
(vč. budování nových) či
zkvalitnění ubytovacích
kapacit typu ostatní hotely
(hotely*** a nižší
kategorie), penzion a
ubytování v soukromí,
přičemž je zohledněna
poptávka po daném typu
zařízení v dané turistické
destinaci. Ubytovací
zařízení má zároveň
prokazatelnou vazbu na
rozvoj specifické formy
CR v dané turistické
destinaci.

+0–3
body

Žádost - Popis projektu+
Hodnoty indikátorů;
Povinné přílohy – Doplňující
informace k žádosti +
Projektová dokumentace +
Certifikace vztahující se k
projektu

Počet bodů při hodnocení bude udělen
s ohledem na komplexnost výstupů projektu a
jejich celkový přínos pro rozvoj specifické
formy CR v dané turistické destinaci.
Projekt primárně přispívá k budování nových
ubytovacích kapacit typu ostatní hotely
(hotely*** a nižší kategorie), penzion a
ubytování v soukromí - 2 – 3 body
Projekt primárně přispívá ke zkvalitnění
stávajících ubytovacích kapacit typu ostatní
hotely (hotely*** a nižší kategorie), penzion a
ubytování v soukromí - 1 – 2 body
Projekt přispívá k rozšíření (vč. budování
nových) či zkvalitnění ubytovacích kapacit typu
ostatní hotely (hotely*** a nižší kategorie),
penzion a ubytování v soukromí, ale
nezohledňuje poptávku po daném typu zařízení
a ubytovací zařízení či nemá zároveň
prokazatelnou vazbu na rozvoj specifické formy
CR v dané turistické destinaci - 0 bodů
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Žádost - Popis projektu +
Hodnoty indikátorů;
Povinné přílohy – Doplňující
informace k žádosti +
Projektová dokumentace +
Certifikace vztahující se k
projektu

Počet bodů při hodnocení bude udělen
s ohledem na komplexnost výstupů projektu a
jejich celkový přínos pro rozvoj specifické
formy CR v dané turistické destinaci.

+0–3
body

Žádost - Popis projektu +
Hodnoty indikátorů;
Povinné přílohy – Doplňující
informace k žádosti +
Projektová dokumentace +
Certifikace vztahující se k
projektu

Počet bodů při hodnocení bude udělen
s ohledem na komplexnost výstupů projektu a
jejich celkový přínos pro rozvoj specifické
formy cestovního ruchu v dané turistické
destinaci - 0 – 3 body
Projekt přispívá ke zkvalitnění (vč. budování
nových) či k rozšíření ubytovacích kapacit typu
turistické ubytovny, ale není zohledněna
poptávka po daném typu zařízení či ubytovací
zařízení nemá zároveň prokazatelnou vazbu na
rozvoj specifické formy CR v dané turistické
destinaci - 0 bodů

Projekt přispívá k rozšíření
či zkvalitnění ubytovacích
kapacit typu hotel**** a
hotel*****, přičemž je
zohledněna poptávka po
daném typu zařízení
v dané turistické destinaci.
Ubytovací zařízení má
zároveň prokazatelnou
vazbu na rozvoj specifické
formy CR v dané turistické
destinaci.

+0–2
body

Žádost - Popis projektu +
Hodnoty indikátorů;
Povinné přílohy – Doplňující
informace k žádosti +
Projektová dokumentace +
Certifikace vztahující se k
projektu

Počet bodů při hodnocení bude udělen
s ohledem na komplexnost výstupů projektu a
jejich celkový přínos pro rozvoj specifické
formy cestovního ruchu v dané turistické
destinaci.
Projekt primárně přispívá k budování nových
ubytovacích kapacit typu hotel**** a
hotel***** - 1 bod
Projekt primárně přispívá ke zkvalitnění
stávajících ubytovacích kapacit typu hotel****
a hotel***** - 0,5 bodu
Projekt přispívá k rozšíření (vč. budování
nových) či zkvalitnění ubytovacích kapacit typu
hotel**** a hotel*****, ale není zohledněna
poptávka po daném typu zařízení v dané
turistické destinaci či ubytovací zařízení nemá
prokazatelnou vazbu na rozvoj specifické formy
CR v dané turistické destinaci - 0 bodů
Ubytovací zařízení má či v budoucnu bude mít
snadnou a rychlou dostupnost z mezinárodního
letiště či z železniční stanice s mezinárodní
vlakovou dopravou - 0,5 bodu
Ubytovací zařízení je umístěno co nejblíže
k prostorám vhodným pro uspořádání
konferencí případně kongresů - 0,5 bodu.

Projekt přispívá k rozšíření
či zkvalitnění stravovacích
kapacit v návaznosti na
dané ubytovací zařízení.

+ 0 – 1,5
bodu

Žádost - Popis projektu;
Povinné přílohy – DIŽ +
Projektová dokumentace +
Certifikace vztahující se k

Hodnotí se dle níže uvedených pravidel:

Projekt přispívá ke
zkvalitnění či k rozšíření
(vč. budování nových)
ubytovacích kapacit typu
kempy, přičemž je
zohledněna poptávka po
daném typu zařízení
v dané turistické destinaci.
Ubytovací zařízení má
zároveň prokazatelnou
vazbu na rozvoj specifické
formy CR v dané turistické
destinaci.

+0–3
body

Projekt přispívá ke
zkvalitnění ubytovacích
kapacit typu turistické
ubytovny, přičemž je
zohledněna poptávka po
daném typu zařízení
v dané turistické destinaci.
Ubytovací zařízení má
zároveň prokazatelnou
vazbu na rozvoj specifické
formy CR v turistické
destinaci.
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Projekt primárně přispívá ke zkvalitnění
stávajících ubytovacích kapacit typu kempy - 2
– 3 body
Projekt primárně přispívá k budování nových
ubytovacích kapacit typu kempy - 1 – 2 body
Projekt přispívá ke zkvalitnění či k rozšíření
(vč. budování nových) ubytovacích kapacit typu
kempy, ale není zohledněna poptávka po daném
typu zařízení či ubytovací zařízení nemá
prokazatelnou vazbu na rozvoj specifické formy
CR v dané turistické destinaci - 0 bodů

Projekt přispívá k rozšíření či zkvalitnění
stravovacích kapacit v takové míře, že rozsah a
kvalita stravovacích služeb odpovídá kapacitě

projektu

daného ubyt. zařízení a požadavkům
ubytovaných klientů a pasantů. Stravovací
kapacity jsou určeny jak pro ubytované klienty,
tak pro pasanty - 1, 5 bodu
Projekt přispívá k rozšíření či zkvalitnění
stravovacích kapacit v takové míře, že rozsah a
kvalita stravovacích služeb odpovídá kapacitě
daného ubytovacích. zařízení a požadavkům
ubytovaných klientů. Stravovací kapacity nejsou
určeny pro pasanty - 1 bod
Projekt přispívá k rozšíření či zkvalitnění
stravovacích kapacit, rozsah a kvalita
stravovacích služeb, přesto tyto stále
nepokrývají potřeby daného ubytov. zařízení
s ohledem na jeho kapacitu a požadavky
ubytovaných klientů či pasantů - 0,5 bodu.

+ 0 – 1,5
bodu

Žádost - Popis projektu;
Povinné přílohy – Doplňující
informace k žádosti +
Projektová dokumentace +
Certifikace vztahující se k
projektu

Hodnotí se dle níže uvedených pravidel:
Projekt přispívá k rozšíření nabídky pro trávení
volného času v rámci daného ubytovacího
zařízení v takové míře, že rozsah a kvalita
nabídky odpovídá kapacitě ubytovacího zařízení
a požadavkům ubytovaných klientů - 1,5 bodu
Projekt přispívá k rozšíření či zkvalitnění
nabídky pro trávení volného času v rámci
daného ubytovacího zařízení, rozsah a kvalita
nabídky ale nepokrývají potřeby ubytovacího
zařízení s ohledem na jeho kapacitu a
požadavky ubytovaných klientů - 0,5 bodu

3.2.9 Jak projekt
přispívá k využití
nemovitých kulturních
památek (vč.
technických) pro účely
cestovního ruchu?

Max. 2
body

Žadatel popíše, jakým
způsobem projekt přispívá
k využití nemovitých
kulturních památek (vč.
technických) pro účely CR.
Tento popis podloží
projektovou dokumentací,
dokladem o prohlášení objektu
za nemovitou kulturní
památku a dalšími
informacemi ve vztahu
k danému zařízení (zejména
v rámci marketingového
mixu). Příspěvek projektu
zároveň kvantifikuje na úrovni
indikátorů (pokud je to
možné). Hodnoty uvedené
v indikátorech musí odpovídat
reálnosti jejich dosažení a
nesmí být v zjevném rozporu
s informacemi v ostatních
částech žádosti a příloh.

Předmětem projektu je
rekonstrukce či
revitalizace nemovité
kulturní památky (vč.
technické) pro účely
cestovního ruchu.

+0–2
body

Žádost - Popis projektu +
Hodnoty indikátorů;
Povinné přílohy – Doplňující
informace k žádosti +
Projektová dokumentace +
Doklad o prohlášení objektu
za nemovitou kulturní
památku

Projekt přispívá k rozšíření
nabídky pro aktivní trávení
volného času v rámci
daného ubytovacího
zařízení.
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Hodnotí se dle níže uvedených pravidel:
Předmětem projektu je rekonstrukce či
revitalizace nemovité kulturní památky pro
účely cestovního ruchu, přičemž realizací
projektu dojde:
k vzniku nových či rozšíření stávající
nabídky cestovního ruchu v rámci této

památky - 2 body,
„pouze“ ke zkvalitnění stávající (tj. již
existující) nabídky cestovního ruchu
v rámci této památky - 0 - 1 bod
Pozn.: Rozšířením stávajících služeb je míněno
rozšíření nabídky o novou oblast (ubytování,
stravování, poskytování informačních služeb,
vytvoření návštěvnických okruhů v dosud
nepřístupných prostorách památky atd.).
3.2.10 Jak projekt
přispívá k zlepšení
dostupnosti turistických
cílů?

Max. 3
body

Žadatel popíše, jakým
způsobem projekt přispívá
k zlepšení dostupnosti
turistických cílů. Tento popis
podloží projektovou
dokumentací a dalšími
informacemi (zejména v rámci
marketingového mixu).

Projekt přispívá k zlepšení
dopravní či pěší
dostupnosti k turistickému
cíli.

+0–2
body

Žádost - Popis projektu;
Povinné přílohy – Doplňující
informace k žádosti +
Projektová dokumentace

Hodnotí se dle níže uvedených pravidel:
Projekt přispívá k zlepšení dopravní či pěší
dostupnosti k turistickým cílům od zastávek
veřejné dopravy a parkovišť (vč. budování
těchto parkovišť) - 0 – 1 bod
Projekt přispívá k vzájemnému propojení
turistických cílů - 0 – 1 bod

Projekt přispívá k rozvoji
orientačních systémů a
značení (značení
přístupových/příjezdových
cest k turistickým cílům,
značení turistických cílů).

+ 0 – 1 bod

Žádost - Popis projektu;
Povinné přílohy – Doplňující
informace k žádosti +
Projektová dokumentace

Počet bodů bude udělen s ohledem na
komplexnost výstupů projektu a jejich celkový
přínos pro rozvoji orientačních systémů a
značení (značení přístupových/příjezdových cest
k turistickým cílům, značení turistických cílů) 0 – 1 bod

3. 2.11 Jak projekt
přispívá k prodloužení
turistické sezóny ve
Středočeském kraji?
Projekt přispívá
k prodloužení turistické
sezóny ve Středočeském
kraji.

Max. 1 bod

Žadatel popíše a relevantními
daty podloží, jak projekt
přispěje k prodloužení
turistické sezóny.

+0–1
body

Žádost - Popis projektu;
Povinné přílohy – Doplňující
informace k žádosti

3.2.12 Jak projekt
přispívá k využívání
stávajících
nevyužívaných či k jiné
funkci sloužících objektů
pro účely CR?

Max. 2
body

Žadatel popíše, jakým
způsobem projekt přispívá
k využití stávajících
nevyužívaných či k jiné funkci
sloužících objektů pro účely
CR. Tento popis podloží
projektovou dokumentací,
dalšími informacemi ve vztahu
k danému zařízení.

Předmětem projektu je
rekonstrukce či
revitalizace pro cestovní
ruch dosud nevyužívaných
objektů, přičemž realizací

+0–2
body

Žádost - Popis projektu;
Povinné přílohy – Doplňující
informace k žádosti +
Projektová dokumentace +
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Hodnotí se dle níže uvedených pravidel:
Výstupy projektu přispívají k prodloužení
sezony a budou využitelné celoročně - 1 bod
Výstupy projektu přispívají k prodloužení
sezony, jsou využitelné i mimo hlavní
turistickou sezonu, ale nebudou využitelné
celoročně (např. zimní středisko, půjčovna kol)
- 0,5 bodu

Hodnotí se dle níže uvedených pravidel:
Předmětem projektu je rekonstrukce či
revitalizace pro CR dosud:
nevyužívané kulturní památky (vč.

projektu dojde k využití
těchto objektů pro účely
CR.

Doklad o prohlášení objektu
za nemovitou kulturní
památku

3.2.13 Jak projekt
přispívá ke vzniku
nových či rozvoji
stávajících produktů či
produktových balíčků
turistické destinace?

Max. 2
body

Žadatel popíše produkty či
produktové balíčky turistické
destinace, jejichž součástí jsou
výstupy projektu. Zároveň
uvede doplňující informace
o těchto produktech či
produktových balíčcích (cílové
skupiny, cena, propagace,
zodpovědné instituce atd.).

Projekt přispívá ke vzniku
nových či rozvoji
stávajících produktů či
produktových balíčků
turistické destinace.

+0–2
body

Povinné přílohy – Doplňující
informace k žádosti

technické), přičemž realizací projektu dojde
k jejímu využití pro účely CR - 2 body,
nevyužívaného objektu, který není kulturní
památkou, přičemž realizací projektu dojde
k využití t objektu pro účely CR - 1 bod

Hodnotí se dle níže uvedených pravidel:
Výstupy projektu jsou součástí nového či
stávajícího společného produktu či
produktového balíčku:
turistického regionu Střední Čechy/
Středočeský kraj - 1 bod,
turistické oblasti - 0,5 bodu,
turistické destinace na nižší úrovni, než je
turistická oblast - 0,5 bodu

4. Realizovatelnost
projektu a
horizontální témata

Max. 18
bodů

4.1 Kompetence žadatele
a partneři projektu
4.1.1 Jakým způsobem je
žadatel pro projekt
personálně a organizačně
zajištěn?

Max. 2
body

Žadatel doloží popis
projektového týmu, tzn. údaje
o jednotlivých členech a
organizacích v projektovém
týmu a jejich konkrétním
zapojení v jednotlivých fázích
projektu. Žadatel u každého z
nich rozliší jejich funkce
v týmu a popíše jejich
případné zkušenosti
s relevantními projekty a
aktivitami. Sestavení
projektového týmu a jeho
velikost musí odpovídat a být
přiměřená k velikosti a
charakteru projektu. Popis
projektového týmu zahrnuje
také externí spolupracovníky
či organizace a partnery
projektu, vč. jejich zkušeností
a jejich konkrétního zapojení v
jednotlivých fázích projektu.

Žadatel zajistil projekt po
stránce personální a
organizační relevantně
k velikosti a charakteru
projektu, a to pro
přípravnou, realizační a

+ 0 - 1,5
bodu

Žádost - Personální zajištění
projektu + Partner projektu
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Hodnotí se celková kvalita zajištění
projektového týmu po personální a organizační
stránce vzhledem k velikosti a charakteru
projektu, a to pro každou fázi samostatně (1 fáze
= 0,5 bodu).

provozní fázi.
Projektový tým projektu
má v rámci rozhodovacího
procesu jasné vymezení
funkce a odpovědnosti
jednotlivých členů týmu
pro přípravnou, realizační i
provozní fázi.

+ 0 - 0,5
bodu

Žádost - Personální zajištění
projektu + Partner projektu

Mezi jednotlivé členy projektového týmu jsou
jasně rozděleny kompetence a tomu
odpovídající odpovědnost vztahující se zejména
k funkci v rámci managementu projektu.
Rovněž je uvedena organizace a popis zapojení
jednotlivých členů projektového týmu.

4.1.2 Jakým způsobem je
v jednotlivých fázích
projektu respektován
princip partnerství?

Max. 3
body

Do projektu jsou zapojeni
partneři. Role partnera a
způsob jeho zapojení je
dostatečně a jasně popsána
v dokladu o partnerství –
dvoustranném smluvním
aktu mezi žadatelem a
partnerem. Toto vymezení
odpovídá popisu role
partnera v Žádosti. Žadatel
má předchozí zkušenosti
s partnerem.

+0–3
body

Žádost - Partner projektu +
Personální zajištění projektu
Povinná příloha - Doklad o
partnerství

Hodnotí se zakotvení role partnera
v relevantním dvoustranném smluvním aktu
(jasné a dostatečné vymezení role partnera
v projektu, vč. smluvně zakotvené délky trvání
zapojení partnera do projektu) a jeho
provázanost s popisem role partnera v Žádosti.
Doklad o partnerství musí být podepsán
statutárními orgány obou stran či jinými
pověřenými osobami (pověření vyplývá ze
zákona nebo na základě platné plné moci).
Rovněž se hodnotí míra přínosu partnera pro
projekt (a to z hlediska finančního přínosu,
přínosu z hlediska odbornosti a zkušeností a
vztahu partnera k hlavním cílovým skupinám).
Hodnotí se zkušenost s daným partnerem a
délka trvání partnerství (min. 1 rok). Dodavatelé
a subdodavatelé nejsou považováni za partnery.
Za každého relevantního partnera splňující výše
uvedené podmínky a je udělen 1 bod.

Max. 3
body

Žadatel doloží Analýzu rizik,
v níž identifikuje hlavní rizika
projektu (např. právní faktor –
vlastnické vztahy, veřejné
zakázky, institucionální faktor
– personálně – organizační
zajištění, finanční faktor –
nezískání dotace, prostředků
na spolufinancování, provozní
faktor – nedostatečná
poptávka po službách apod.),
pravděpodobnost jejich
výskytu a míru jejich dopadu.
Zároveň uvede opatření
k jejich eliminaci.

+0–3
body

Povinná příloha – Doplňující
informace k žádosti

4.2 Kvalita zpracování
projektu
4.2.1 Jak jsou zohledněna
možná rizika projektu?
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Hodnotí se, zda žadatel identifikoval relevantní
a reálná rizika projektu, která mohou ohrozit
jeho realizaci a udržitelnost a na základě
doporučené metodiky a stupnice odhadl
pravděpodobnost výskytu a míru dopadu těchto
rizika dále způsoby a účelnost navržených
řešení k eliminaci rizik s ohledem na charakter a
velikost rizika

4.3 Vliv projektu na
udržitelný rozvoj
4.3.1 Jaký má projekt
vliv na udržitelný
rozvoj?

Max. 5
bodů

Žadatel podrobně popíše vliv
projektu na udržitelný rozvoj

Projekt je primárně
zaměřen na zlepšení
udržitel. rozvoje a přispívá
ke rozšiřování či
zkvalitnění infrastruktury
a služeb v oblasti
ekologicky šetrných forem
CR (cykloturistika, pěší
turistika, hippoturistika,
ekoturistika).

3 body

Žádost – Indikátory +
Horizontální témata +
Environmentální kritéria

Projekt není primárně
zaměřen na zlepšení
udržitel. rozvoje, ale
částečně přispívá ke
rozšiřování či zkvalitnění
infrastruktury a služeb
v oblasti ekologicky
šetrných forem CR
(cykloturistika, pěší
turistika, hippoturistika,
ekoturistika apod.).

1 bod

Projekt obsahuje další
opatření vedoucí k zlepšení
udržitelného rozvoje:
- využívání výrobků
šetrných k ŽP či
environmentálně
příznivějších
technologií
- informování o ochraně
ŽP
- snižování spotřeby
energií nebo zvyšování
využívání
alternativních zdrojů
energií
jiné opatření vedoucí
k zlepšení udržitelného
rozvoje

+0–2
body

Povinné přílohy – Doplňující
informace k Žádosti +
Projektová dokumentace

Žádost – Indikátory +
Horizontální témata +
Environmentální kritéria
Povinné přílohy – Doplňující
informace k Žádosti +
Projektová dokumentace

Žádost – Indikátory +
Horizontální témata +
Environmentální kritéria
Povinné přílohy – Doplňující
informace k Žádosti +
Projektová dokumentace

Body obdrží projekty, které jsou primárně
zaměřené na zkvalitnění infrastruktury a služeb
v oblasti ekologicky šetrných forem CR
(cykloturistika, pěší turistika, hippoturistika,
ekoturistika) a u nichž převážná část
podporovaných aktivit slouží k naplnění tohoto
cíle. Body obdrží pouze projekty, u nichž
žadatel dopady projektu na udržitelný rozvoj
jasně popíše a prokáže.
Body obdrží projekty, které obsahují aktivity
vedoucí ke zkvalitnění infrastruktury a služeb
v oblasti ekologicky šetrných forem CR
(cykloturistika, pěší turistika, hippoturistika,
ekoturistika apod.). Tyto aktivity jsou ale
doplňkové a projekty nejsou primárně zaměřeny
na zkvalitnění těchto forem CR. Body obdrží
pouze projekty, u nichž žadatel dopady projektu
na udržitelný rozvoj jasně popíše a prokáže.

Body obdrží projekty, které obsahují některé
z uvedených opatření k zlepšení udržitelného
rozvoje.
Za každé opatření lze získat + 0 – 1 bod dle
míry dopadu na udržitelný rozvoj.
Body obdrží pouze projekty, u nichž žadatel
dopady projektu na udržitelný rozvoj jasně
popíše a prokáže.

4.4 Vliv projektu na
rovné příležitosti
4.4.1 Jaký má projekt
vliv na rovné příležitosti?

Max. 5
bodů

Projekt není primárně
zaměřen na rovné
příležitosti, jeho součástí
jsou opatření pro zlepšení
přístupu osob se sníženou
mobilitou či jiným
handicapem:

+ 0 – 2,5
bodu

Žadatel podrobně popíše vliv
projektu na rovné příležitosti.
Žádost – Horizontální
témata
Povinné přílohy – Doplňující
informace k Žádosti +
Projektová dokumentace
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Body obdrží projekty, jejichž součástí jsou
opatření pro zlepšení přístupu osob se sníženou
mobilitou či jiným handicapem
- do ubytovacích zařízení,
- do objektů poznávacího CR
- do dalších objektů/zařízení CR

do ubytovacích
zařízení,
- do objektů
poznávacího CR
- do dalších
objektů/zařízení CR
-

Projekt není primárně
zaměřen na rovné
příležitosti, jeho součástí
jsou opatření vedoucí k
integraci znevýhodněných
skupin obyvatelstva na trh
práce (tj. vytvoření prac.
míst pro tyto skupiny).

Hodnotí se komplexnost daných opatření a
jejich dopad na rovné příležitosti.

+ 0 - 1,5
bodu

Žádost – Horizontální
témata
Povinné přílohy – Doplňující
informace k Žádosti +
Projektová dokumentace

+ 0 - 1 bod

Žádost – Horizontální
témata
Povinné přílohy – Doplňující
informace k Žádosti +
Projektová dokumentace

5.1 Jak projekt přispívá
ke snížení regionální
diferenciace
nezaměstnanosti?

Max. 22
bodů

Bude zvýhodněn žadatel, jehož
projekt se nachází v regionu
s vyšší mírou nezaměstnanosti.

Místo realizace projektu se
nachází v správním
obvodu obce s rozšířenou
působností (ORP) s vyšší
nezaměstnaností. Počítá se
podle údajů za měsíc, ve
kterém je vyhlášena výzva.
V případě, že je vyhlášena
kontinuální výzva, počítá
se podle údajů za měsíc,
v kterém je Žádost o
poskytnutí dotace podána).

+ 0 - 22
bodů

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/
nz

Projekt není primárně
zaměřen na rovné
příležitosti, ale obsahuje
další aktivity/opatření
prokazatelně vedoucí ke
zlepšení rovných
příležitostí.

Body obdrží projekty, jejichž součástí jsou
opatření, vedoucí k integraci znevýhodněných
skupin obyvatelstva na trh práce (tj. vytvoření
pracovních míst pro tyto skupiny).
Hodnotí se komplexnost daných opatření a
jejich dopad na rovné příležitosti.

Body obdrží projekty, které obsahují jiné výše
nezmíněné aktivity/opatření prokazatelně
vedoucí ke zlepšení rovných příležitostí a u
nichž žadatel tento pozitivní vliv jasně popíše a
prokáže.
Za tato opatření/aktivity získá projekt - 0 - 1
bod dle míry dopadu na rovné příležitosti.

5. Řešení regionálních
disparit
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Hodnotí se podle následujících pravidel:
Místo realizace projektu se nachází na území:
- horní poloviny ORP (seřazených podle míry
nezaměstnanosti) s mírou nezaměstnanosti vyšší
než je průměr Středočeského kraje (v případě
lichého počtu ORP s mírou nezaměstnanosti
vyšší než je průměr Středočeského kraje se bere
větší část - 22 bodů
- dolní poloviny ORP (seřazených podle míry
nezaměstnanosti) s mírou nezaměstnanosti vyšší
než je průměr Středočeského kraje (v případě
lichého počtu ORP s mírou nezaměstnanosti
vyšší než je průměr Středočeského kraje se bere
menší část o - 11 bodů
- ORP s nižší mírou nezaměstnanosti, než je
průměr Středočeského kraje - 0 bodů
V případě, že se místo realizace projektu
nachází na území dvou (nebo více) ORP, bude
posuzován podle území ORP s převažujícím
dopadem (respektive podle ORP, kde se
odehrává největší část aktivit).
V případě, že se jedná o projekt zaměřený na
celé území Středočeského kraje (případně
projekt, který má místo realizace mimo
Středočeský kraj), projekt obdrží 22 bodů.

Minimální hranice bodového hodnocení, kterou musí projekt dosáhnout, aby mohl být
financován z programu: 130 bodů (může být modifikováno ve výzvě).
Stanovená hodnota rozdílu mezi hodnoceními 2 hodnotitelů, při které je nutné
přistoupit k hodnocení projektu ze strany třetího hodnotitele, je 15 bodů.
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5. Analýza rizik a fyzická kontrola ex – ante
Hodnotící tabulka pro analýzu rizik
Analýzu rizik projektu provádějí pracovníci OAP na základě předem stanovených kritérií.
Kritéria jsou definována a podrobně popsána v hodnotící tabulce pro analýzu rizik (vč.
bodového hodnocení rizik).
Vysvětlení k hodnotící tabulce pro analýzu rizik
Příklad:
Bodové
hodnocení
kritéria
před
fyzickou
kontrolou
ex - ante

NÁZEV KRITÉRIA

TECHNICKÉ HLEDISKO

Bodové
hodnocení
kritéria po
fyzické
kontrole exante



Je projekt technicky složitý, komplikovaný?



Zhodnocení, zda je projekt po technické stránce složitý (např. navrženy složité a
komplikované technologické postupy, použity ojedinělé materiály a metody, navrženo
originální architektonické řešení apod.). Navržené řešení bude posuzováno
z předložené projektové dokumentace k žádosti, případně z informací uvedených
v příloze Doplňující informace k žádosti.
V případě použití standardních postupů či materiálů je riziko bodově hodnoceno 1 až
2; pokud jsou použity komplikované, nestandardní či originální postupy nebo
materiály, je riziko bodově posuzováno 3 až 4. Hodnocení 4 až 5 bude použito
v případech, kdy je v rámci projektu navrženo použití doposud obecně v praxi
nevyzkoušeného technologického postupu či materiálu.
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1-5

1-5






Skupina kritérií pro posouzení rizik
Rizika projektu jsou posuzována z 6 základních hledisek, a to:
z technického hlediska
z finančního hlediska
z časového hlediska
z hlediska kvality řízení projektu
z hlediska udržitelnosti projektu
jako rizika výše neuvedená
Kritérium pro posouzení rizika
Je formulované jako otázka, která se týká zjištění kvality či stavu skutečnosti v určité oblasti projektu.
Popis hodnocení
Uvádí způsob a obsah hodnocení daného kritéria, resp. dané odpovědi na otázku. Slouží jako návod pro
hodnotitele, na které aspekty projektu se má při hodnocení rizikovosti projektu zaměřit. Zároveň je u
některých kritérií definováno bodové ohodnocení rizika tak, jak má být použito pro dané případy.
Bodové hodnocení rizika
U každého kritéria pro posouzení rizika je uvedena bodová škála, na které lze udělit body. Základní
bodová škála je stanovena v rozmezí 0 – 5, přičemž u některých kritérií je její rozpětí s ohledem na
charakter kritéria a možného rizika zúženo (např. 1 – 4). Lze udělit pouze celé hodnoty bodů, tj. nikoli 0,5
body.
Přidělování bodů vychází z následující stupnice míry rizika:
0 – riziko není relevantní
1 – neznatelné riziko, jehož vliv na realizaci projektu lze ignorovat
2 – drobné riziko, které nemá významný vliv na realizaci projektu a je způsobené spíše formálními
nedostatky
3 – významné riziko, které má vliv na realizaci projektu
4 – velmi významné riziko, které ohrožuje realizaci projektu
5 – nepřijatelné riziko, které vyžaduje okamžité řešení
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5.1

Kritéria pro analýzu rizika pro oblast podpory 2.2
Bodové
hodnocení
kritéria
před
fyzickou
kontrolou
ex - ante

NÁZEV KRITÉRIA

Bodové
hodnocení
kritéria po
fyzické
kontrole exante

TECHNICKÉ HLEDISKO
Je projekt technicky složitý, komplikovaný?
Zhodnocení, zda je projekt po technické stránce složitý (např. navrženy složité a
komplikované technologické postupy, použity ojedinělé materiály a metody, navrženo
originální architektonické řešení, jedná se o rekonstrukci apod.). Navržené řešení bude
posuzováno z předložené projektové dokumentace k žádosti, případně z informací
uvedených v příloze Doplňující informace k žádosti.
V případě použití standardních postupů či materiálů je riziko bodově hodnoceno 1 až
2; pokud jsou použity komplikované, nestandardní či originální postupy nebo
materiály, je riziko bodově posuzováno 3 až 4. Hodnocení 4 až 5 bude použito
v případech, kdy je v rámci projektu navrženo použití doposud obecně v praxi
nevyzkoušeného technologického postupu či materiálu.
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Jsou navržená technologická zařízení ojedinělá?
Zhodnocení, zda je v projektu navrženo použití ojedinělého technologického zařízení
z hlediska jeho technických parametrů, licenčních či autorských práv, dostupnosti na
trhu, apod. Riziko zakládá nedostatečné prozkoušení navrženého zařízení v praxi, silně
omezený počet výrobců zařízení, dlouhé, resp. nejisté dodací lhůty výrobku apod.
V případě, že projekt nezahrnuje technologická zařízení, bodové hodnocení je 0.
V případě navržených standardních technologických zařízení je riziko bodově
hodnoceno 1 až 2; pokud jsou použity velmi komplikovaná, nestandardní či originální
technologická zařízení, je riziko bodově posuzováno 3 až 4. Hodnocení 4 - 5 bude
použito v případech, kdy je v rámci projektu navrženo použití doposud obecně v praxi
nevyzkoušeného zařízení.
FINANČNÍ HLEDISKO
Jak kvalitně a podrobně je zpracován rozpočet?
Zhodnocení kvalitativní úrovně zpracování rozpočtu, míry jeho podrobnosti a z toho
plynoucí vypovídací hodnoty. U jednotlivých rozpočtových položek se posuzuje jejich
logika (tj. provázanost s aktivitami projektu), přiměřenost nákladů (s přihlédnutím
k jejich věcnému obsahu) a zda obsahují chyby či rozpory. V případě, že rozpočet
obsahuje závažné chyby, je bodové hodnocení min. 3.
Je cash flow projektu odpovídajícím způsobem provázáno s časovým
harmonogramem projektu?
Zhodnocení, zda je patrná logická provázanost mezi časovým harmonogramem a
finančním cash-flow projektu. V případě rozporu se zohledňuje dostatečné a
prokazatelné zdůvodnění ze strany žadatele. Pokud není patrná dostatečná
provázanost obou částí a daný rozpor není zdůvodněn, je riziko bodově posuzováno
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min. 3.
Odpovídá finanční podíl žadatele na financování projektu jeho finančním
možnostem? Jaké je riziko nedodržení finančních závazků žadatele?
Zhodnocení je prováděno na základě žadatelem předložených informací o jeho
finančním zdraví. Při zvažování finančních možností žadatele je třeba vzít v úvahu výši
jeho rozpočtu, zadluženost, výši úvěru na projekt, likviditu, rentabilitu, způsob zajištění
financování projektu, typ žadatele a jeho historii apod. V případech, kdy z hodnocení
žadatele z výše uvedených hledisek vyplyne jeho vysoká finanční rizikovost
(předluženost, nízká likvidita, nevytváření zisku, krátká historie apod.), bude riziko
bodově hodnoceno 4 – 5.
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Je projekt rizikový vzhledem k velikosti celkových výdajů?
Zhodnocení rizikovosti projektu vzhledem k celkovým výdajům projektu. V případě, že
se jedná o projekt s celkovou výší způsobilých výdajů těsně nad hranicí minimální výše
způsobilých výdajů stanovené pro danou oblasti podpory, je bodové hodnocení 3 - 4.
V případě, že se jedná o projekt s celkovými výdaji nad 80 mil. Kč, je riziko bodově
posuzováno jako 3 - 4.
Je finanční plán projektu navržen přiměřeně k celkovým výdajům?
Zhodnocení intervalů předkládání jednotlivých zjednodušených žádostí o platbu
příjemcem ve finančním plánu vzhledem k celkovým výdajům projektu a typu žadatele.
V případě, že jsou velké časové prodlevy mezi jednotlivými žádostmi o platbu
(posouzení velikosti časové prodlevy odvisí od typu žadatele), je riziko bodově
posuzováno jako 3-4. Toto se netýká projektů, u kterých je dle podmínek programu
nastavena povinnost příjemce žádat o proplacení způsobilých výdajů až po ukončení
projektu.
ČASOVÉ HLEDISKO
Je časový harmonogram projektu reálný?
Zhodnocení, zda žadatel řádně zohledňuje délku zadávacího řízení či jiných
administrativních postupů vyplývajících z podmínek programu a zda z hlediska
klimatických aj. podmínek odpovídá rozvržení prací realitě (tj. zohlednění realizace
jednotlivých aktivit vzhledem ke klimatickým podmínkám jednotlivých ročních období
či k objemu a náročnosti provádění prací). V případě, že z předloženého
harmonogramu jasně vyplývá, že je zcela nereálný (např. jsou u některých druhů prací
navrženy nereálné lhůty provádění vzhledem k objemu a náročnosti prací či z důvodu
provádění velkého objemu prací ve zcela nevhodných klimatických podmínkách),
případně jsou zcela nereálné navržené lhůty některých administrativních činností (pro
provedení zadávacího řízení apod.), bude riziko bodově hodnoceno 4 - 5.
Je časová rezerva projektu dostatečná?
Zhodnocení, zda je v časovém harmonogramu zahrnuta dostatečná časová rezerva
s ohledem na typ, charakter a velikost projektu (např. pro opakování zadávacího
řízení, neobvyklé klimatické vlivy znemožňující provádění prací, překážky objektivní
povahy apod.). Pokud je časový harmonogram navržen bez dostatečné časové rezervy,
je riziko bodově posuzováno min. 3. V případě, že časový harmonogram neobsahuje
žádnou časovou rezervu (jak v průběhu realizace, tak vzhledem k požadovanému
termínu pro ukončení projektu daného podmínkami příslušné výzvy), bude riziko
bodově hodnoceno 4 - 5.
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HLEDISKO KVALITY ŘÍZENÍ PROJEKTU BĚHEM REALIZAČNÍ FÁZE
Je kvalita řízení projektu dostatečná z hlediska kapacity lidských zdrojů a
dosažené odbornosti členů projektového týmu?
Zhodnocení, zda žadatelem navržený projektový tým disponuje dostatečným lidským
potenciálem z hlediska kapacity lidských zdrojů a odbornosti jednotlivých členů týmu
vzhledem k velikosti a typu projektu.
Při splnění hlediska kapacity a odbornosti projektového týmu bude riziko hodnoceno
1-2 body, při splnění pouze jednoho hlediska budou uděleny 3 bod. Pokud nebude
splněno ani jedno hledisko, je riziko ohodnoceno 4 body.
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Má žadatel, partner či členové projektového týmu zkušenosti s realizací
obdobných projektů?
Zhodnocení, zda žadatel, partner či členové projektového týmu již někdy v minulosti
realizovali obdobný projekt (obdobným projektem se míní z hlediska věcné stránky a o
celkovém finančním objemu alespoň 80% z celkových výdajů předkládaného projektu).
Při posuzování bude vzato v úvahu, zda má tyto zkušenosti přímo žadatel +člen
týmu/partner (nejmenší riziko) či pouze žadatel (větší riziko) či pouze člen týmu/
partner (největší riziko). V rámci hodnocení se u členů týmu vezme v úvahu i jejich
zkušenost ve vztahu k jejich navržené funkci v týmu, u partnerů pak jejich zkušenost ve
vztahu k jejich roli v projektu a zakotvení jejich role v dvoustranném smluvním aktu.
Pokud nejsou žádné zkušenosti, bude hodnoceno 4 body.
Má žadatel, partner či členové projektového týmu zkušenosti s realizací projektů,
spolufinancovaných z prostředků EU?
Zhodnocení, zda žadatel, partner či členové projektového týmu již někdy v minulosti
realizovali projekt spolufinancovaný z prostředků EU.
Pokud nejsou žádné zkušenosti s realizací projektu/ů spolufinancovaných z prostředků
EU, bude hodnoceno minimálně 3.
HLEDISKO UDRŽITELNOSTI
Jsou cíle a výstupy projektu reálně udržitelné z personálně/institucionálního
hlediska po dobu 3, resp. 5 let?
Zhodnocení, zda jsou cíle a výstupy projektu odpovídajícím způsobem zajištěny
z hlediska lidských kapacit (např. odpovídajícím počtem pracovníků žadatele,
smluvním zajištěním provozovatele apod.).
Jsou cíle a výstupy projektu reálně udržitelné z finančního hlediska po dobu 3,
resp. 5 let?
Zhodnotit, zda předpokládané provozní náklady projektu odpovídají finančním
možnostem žadatele po dobu udržitelnosti.
Při hodnocení reálnosti udržení cílů a výstupů projektu z finančního hlediska je třeba
porovnat předpokládanou finanční náročnost udržení s celkovým finančním zdravím a
finančních možností žadatele vyplývajících z předložených informací. Podkladem pro
hodnocení bude mj. i předložený cash-flow projektu, který bude zpracován i pro dobu
udržitelnosti.
Při hodnocení je třeba vzít v úvahu výši rozpočtu žadatele, zadluženost, výši úvěru na
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projekt, likviditu, rentabilitu, způsob zajištění financování projektu, typ žadatele a jeho
historii apod. Pokud z výše uvedeného porovnání vyplyne vysoká rizikovost žadatele
(např. z důvodu vysoké míry zadluženosti, nízké likvidity či ziskovosti, vysoké
ztrátovosti či nerentabilností, příp. vysoké nákladovosti), bude riziko reálnosti
udržitelnosti cílů projektu hodnoceno jako 3 až 4.
Je po dobu udržitelnosti projektu reálný předpoklad udržení nově vytvořených
pracovních míst?
Zhodnocení reálnosti udržitelnosti počtu nově vytvořených pracovních míst včetně
pracovních míst pro osoby handicapované nebo jinak znevýhodněné zejména
z hlediska počtu a charakteru nových pracovních a finančních možností žadatele.
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JINÁ RIZIKA VÝŠE NEUVEDENÁ
Jak jsou zajištěny majetkoprávní vztahy v rámci projektu?
Zhodnocení míry rizika dle způsobu zajištění majetkoprávního vztahu k pozemkům,
objektům a dalším nemovitostem, které jsou předmětem projektu.
V obecné poloze se jako nejmenší riziko bude hodnotit vlastnický vztah (neomezený
např. věcnými břemeny či jinými závazky jako je např. zástavní právo) žadatele
předmětu projektu. V ostatních případech bude míra rizika posuzována podle způsobu
zajištění jiného majetkoprávního vztahu, než je vlastnictví.
Bylo již provedeno zadávací řízení na dodavatele stavebních prací, služeb či zboží
tvořících předmět projektu či již započala vlastní fyzická realizace projektu?
Odpověď Ano znamená automaticky riziko bodově ohodnocené 3 body. V rámci
řádného zhodnocení rizika je ÚRR oprávněn vyžádat si od žadatele kompletní
zadávací dokumentaci a v odůvodněných případech provést následnou fyzickou
kontrolu ex-ante.
Rozdílná bodová škála v jednotlivých fázích analýzy rizik je dána tím, že v rámci
kontroly na místě může být zjištěno nedodržení podmínek programu ROP či platné
legislativy ČR (zejména nedodržení zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ze strany
žadatel v rámci již dosud provedených prací na projektu. Tyto mohou ve svých
důsledcích ohrozit i samotnou realizaci projektu.
Jedná se o projekt s křížovým financováním?
Jedná-li se o projekt s křížovým financováním, je vždy hodnocen jako rizikovější oproti
projektu bez křížového financování. Odpověď Ne znamená automaticky riziko bodově
ohodnocené 0, odpověď Ano znamená riziko bodově ohodnocené 3.
Bylo již na projekt vydáno stavební povolení či jiný obdobný doklad?
V případě existence pravomocného stavebního povolení či podobného dokladu
stejného významu z hlediska stavebního zákona, je bodové hodnocení rizika 1.
V případě doposud nepravomocného stavebního povolení či jeho ekvivalentu je bodové
hodnocení rizika 2-3. V případě doposud nevydaného stavebního povolení či jeho
obdoby je riziko bodově hodnoceno minimálně 3. V případě potřeby více stavebních
povolení či jejich ekvivalentů neexistence alespoň jednoho z nich zakládá míru rizika
bodově hodnoceného 4 body.
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Stupnice míry rizika:
0 – riziko není relevantní
1 – neznatelné riziko, jehož vliv na realizaci projektu lze ignorovat
2 – drobné riziko, které nemá významný vliv na realizaci projektu a je způsobené spíše
formálními nedostatky
3 – významné riziko, které má vliv na realizaci projektu
4 – velmi významné riziko, které ohrožuje realizaci projektu
5 – nepřijatelné riziko, které vyžaduje okamžité řešení
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Postup vyplývající z výsledků analýzy rizik před fyzickou kontrolou ex – ante
Hranice přijatelné rizikovosti projektu: max. 60 bodů
Celkové bodové
hodnocení
provedené
analýzy rizik

Návrh úprav
celkové výše
způsobilých
výdajů v rámci
hodnocení
projektu (OAP)

Návrh úprav
celkové výše
způsobilých
výdajů v rámci
analýzy rizik

Výsledek
hodnocení kritéria
„Byl projekt již
zahájen?“

Závěr

Úpravy nebyly
navrženy

Úpravy nebyly
navrženy

0

Projekt doporučen k
financování

3

V odůvodněných
případech možno
provést fyzickou
kontrolu ex-ante

≤60 bodů

≤60 bodů

≤60 bodů

≤60 bodů

Úpravy byly
navrženy – krácení
celkové výše
způsobilých výdajů
o zjevně
nezpůsobilý výdaj

Úpravy byly
navrženy - krácení
celkové výše
způsobilých výdajů
o zjevně
nezpůsobilý výdaj

0

Projekt doporučen
k financování
s výhradou

3

V odůvodněných
případech možno
provést fyzickou
kontrolu ex-ante

Úpravy byly
navrženy – krácení
celkové výše
způsobilých výdajů
o zjevně
nezpůsobilý výdaj

Úpravy nebyly
navrženy, resp.
nebylo potvrzeno
krácení celkové
výše způsobilých
výdajů o zjevně
nezpůsobilý výdaj

0

Projekt doporučen
k financování

3

V odůvodněných
případech možno
provést fyzickou
kontrolu ex-ante

Úpravy byly
navrženy –
podezření na
nezpůsobilý či
nepřiměřený výdaj

Úpravy nebyly
navrženy či byly
navrženy úpravy
krácení rozpočtu
(podezření na
nezpůsobilý či
nepřiměřený výdaj)

0

V odůvodněných
případech možno
provést fyzickou
kontrolu ex-ante

3

V odůvodněných
případech možno
provést fyzickou
kontrolu ex-ante

Úpravy byly
navrženy - krácení
celkové výše
způsobilých výdajů
(podezření na
nezpůsobilý či
nepřiměřený výdaj)

0

V odůvodněných
případech možno
provést fyzickou
kontrolu ex-ante

3

V odůvodněných
případech možno
provést fyzickou
kontrolu ex-ante

Úpravy nebyly
navrženy
≤60 bodů

>60 bodů

NENÍ RELEVANTNÍ
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Nutno provést
fyzickou kontrolu
ex-ante

Postup vyplývající z výsledků fyzické kontroly ex – ante a z analýzy rizik po fyzické
kontrole ex – ante
Hranice přijatelné rizikovosti projektu: max. 70 bodů

Celkové bodové
hodnocení
provedené analýzy
rizik

≤70 bodů

≤70 bodů

Stanovisko k návrhu
úprav celkové výše
způsobilých výdajů na
základě výsledků fyzické
kontroly ex – ante

Závažné nedostatky
zjištěné v rámci
fyzické kontroly ex –
ante, které zjevně
ohrožují realizaci a
udržitelnost projektu
(vč. skutečností, které
vedou k porušení
legislativy ES a ČR či
jsou v zjevném
rozporu
s podmínkami
programu)

Závěr

Nebyly navrženy úpravy

NE

Projekt doporučen k financování

ANO

Projekt nedoporučen
k financování

NE

Projekt doporučen k financování
s výhradou

ANO

Projekt nedoporučen
k financování

NE

Projekt doporučen k financování

ANO

Projekt nedoporučen
k financování

Návrhy úprav či aspoň
jejich část byly potvrzeny

Žádný z návrhů úprav
nebyl potvrzen
≤70 bodů

>70 bodů

NENÍ RELEVANTNÍ
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Projekt nedoporučen k
financování

Příloha č. 1 Metodika finančního hodnocení žadatele pro
oblast podpory 2.2
Cíl hodnocení
Smyslem je na základě dostupných informací o žadateli posoudit finanční zdraví žadatele,
tedy schopnost žadatele dostát svým závazkům a z finančního hlediska udržet realizaci
projektu.
Žadatel vyplní formulář uvedený na www.ropstrednicechy.cz - jeho patřičnou část v závislosti
na typu žadatele, kterou předkládá jako povinnou přílohu Podklady pro posouzení finančního
zdraví žadatele. K posouzení se využívá informací o žadateli z této povinné přílohy.
K hodnocení je využito základních ukazatelů:
Rentabilita
- vyjadřuje výsledek hospodaření, ziskovost subjektu; hodnotíme pouze, zda je podnik
ziskový či nikoli (příp. zda podnik nehospodaří se ztrátou), nehodnotíme výši zisku
Zadluženost
- vyjadřuje celkovou zadluženost subjektu (CK/A=CK/P), tedy kolik celkových aktiv
(majetku) procentuelně je kryto cizími zdroji (dluhy)
Likvidita
- vyjadřuje běžnou likviditu subjektu (OA/KCZ), tedy kolikrát krátkodobá aktiva
(majetek) převyšují krátkodobé cizí zdroje. Je-li <1 hrozí likvidační tíseň, referenční
hodnota 1,5 je považována jako průměr z mezioborově doporučovaných hodnot.
Za účelem hodnocení jsou používány především následující finanční výkazy:
- Rozvaha (bilance),
- Výkaz zisku a ztrát (výsledovka),
- Nebo Výstupy zjednodušené evidence,
Jako zdroje hodnot slouží následující vstupní ukazatele z finančních výkazů:
Zisk
- údaj z výsledovky nebo z rozvahy v řádku „Výsledek hospodaření běžného
účetního období“
CK
- cizí kapitál je údaj z rozvahy v řádku „Cizí zdroje“
A
- celková aktiva je údaj z rozvahy v řádku „Aktiva celkem“
OA
- oběžná aktiva je údaj z rozvahy v řádku „Oběžná aktiva“
KCZ
- krátkodobé cizí zdroje je údaj z rozvahy v řádku „Krátkodobé závazky“
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1. Veřejné subjekty, dobrovolné svazky obcí, podnikatelé s podvojným účetnictvím/vedoucí
daňovou evidenci
Výsledek hodnocení finančního zdraví veřejného subjektu/podnikatele s podvojným
účetnictvím/podnikatele vedoucího daňovou evidenci je následující:
A – 5 bodů
B – 4 body
C – 3 body
D – 2 body
E – 1 bod
F – 0 bodů
2. Neziskové subjekty
V případě neziskového subjektu je výsledek hodnocení finančního zdraví součtem výsledku
relevantní záložky Vyhodnocení finančního zdraví (příloha č. 2 Výběrových kritérií) a
výsledkem Podpůrného hodnocení finančního zdraví na základě vykazované délky a obsahu
výkazů.
1) výsledek Vyhodnocení finančního zdraví v záložce Hodnocení neziskového subjektu
(příloha č. 2 Výběrových kritérií) max. 2 body:
A – 2 body
B – 1,5 bodu
C – 1 bod
D – 0,5 bodu
E – 0,25 bodu
F - 0 bodů
2) výsledek Podpůrného hodnocení finančního zdraví na základě vykazované délky a obsahu
výkazů
Vykazovaná délka (0 – 2 body)
Doložená délka existence NNO více než 5
Doložená délka existence NNO 2 – 5 let
Doložená délka existence NNO méně než 2 roky

2 body
1 bod
0 bodů

Obsah výkazů při podvojném účetnictví (0-1 bod)
CK – Cizí kapitál, A – Celková aktiva, OA – Oběžná aktiva, KCZ – Krátkodobé cizí
zdroje (krátkodobé závazky)
a. žadatel dodal 2-3 období
rentabilita
žadatel dosáhl ve všech letech kladného HV
žadatel dosáhl alespoň v 1 uvedeném období ztráty
zadluženost
poměr CK/A posledního vykaz. období = <0,5
poměr CK/A posledního vykaz. období > 0,5
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0,25 bod
0 bodů
0,25 bod
0 bodů

likvidita
poměr OA/KCZ posledního vykaz. období => 1,5
poměr OA/KCZ posledního vykaz. období < 1,5
b. žadatel dodal 1 období
rentabilita
žadatel dosáhl kladného HV
žadatel dosáhl ztráty
zadluženost
poměr CK/A vykaz. období = <0,5
poměr CK/A vykaz. období > 0,5
likvidita
poměr OA/KCZ posledního vykaz. období => 1,5
poměr OA/KCZ posledního vykaz. období < 1,5
c. žadatel dodal 0 období (pouze rozvahu)
rentabilita
není z čeho hodnotit
zadluženost
poměr CK/A vykaz. období = <0,5
poměr CK/A vykaz. období > 0,5
likvidita
poměr OA/KCZ posledního vykaz. období => 1,5
poměr OA/KCZ posledního vykaz. období < 1,5

0,5 bodu
0 bodů

0,25 bod
0 bodů
0,25 bod
0 bodů
0,5 bodu
0 bodů

0 bodů
0,25 bodu
0 bodů
0,5 bodu
0 bodů

Obsah výkazů při zjednodušené evidenci (0-1 bod)
rentabilita
žadatel dosáhl ve 2 letech ze 3 posledních kladného HV
a nebo v posl. roce kladného HV a v předchozích ztráty

1 bod

žadatel dosáhl zisku jen v jednom období ze 3
posledních a nikoli v tom posledním

0,5 bodu

žadatel dosáhl ztráty ve všech 3 vykazovaných
obdobích

0 bodů
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