Hodnocení a výběr projektů
Hodnocení žádostí o podporu probíhá průběžně. Postup hodnocení a výběru projektů probíhá
v souladu s kap. 3 Obecných pravidel.

4.1 Hodnocení žádostí o podporu
Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí
Hodnocení probíhá podle kritérií formálních náležitostí, obecných kritérií přijatelnosti a
specifických kritérií přijatelnosti pro specifický cíl 6.1.
Obecná a specifická kritéria přijatelnosti jsou rozdělena na kritéria napravitelná
a nenapravitelná. Kritéria formálních náležitostí jsou vždy napravitelná. Pokud žádost o
podporu nesplní byť jedno kritérium s příznakem „nenapravitelné“, je žádost o podporu
vyloučena z dalšího procesu hodnocení a „napravitelná“ kritéria nejsou hodnocena.
Souhrn všech kritérií pro tuto výzvu
Vyznačená kritéria jsou nenapravitelná!
Kritéria formálních náležitostí
1. Žádost o podporu je podána v předepsané formě.
2. Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.
3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované
v dokumentaci k výzvě.

Obecná kritéria přijatelnosti
4. Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.

5. Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory.
6. Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.

7. Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.
8. Projekt je v souladu s podmínkami výzvy.
9. Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud
jsou stanoveny.

10. Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.
11. Výsledky projektu jsou udržitelné.
12. Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj,
rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).
13. Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.

Specifická kritéria přijatelnosti
14. Žadatel je poskytovatelem zdravotní
péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování, a je zapojen do sítě
urgentních
příjmů
splňujících
podmínky Metodického pokynu pro
zřízení a vedení urgentních příjmů
poskytovateli akutní lůžkové péče
uveřejněném ve Věstníku MZ (částka
9/2020).

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

ANO - Žadatel je poskytovatelem zdravotní péče podle
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování a je zapojen do sítě
urgentních příjmů.
NE - Žadatel není poskytovatelem zdravotní péče podle
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování nebo není zapojen do sítě
urgentních příjmů.

ANO – Projekt přispívá k rozvoji JIP, ARO, operačních
sálů, intervenčního nebo diagnostického pracoviště.

15. Projektem dochází k rozvoji JIP, ARO,
operačních sálů, intervenčního nebo NE – Projekt nepřispívá k rozvoji JIP, ARO, operačních
diagnostického pracoviště.
sálů, intervenčního nebo diagnostického pracoviště
nebo žadatel příspěvek k rozvoji nepopsal.
ANO – Projekt zahrnuje opatření pro boj s COVID19 a
jeho dopady a případnými dalšími infekčními
16. Projekt zahrnuje opatření reagující na nemocemi a tento příspěvek je v žádosti o podporu
boj s COVID19 a jeho dopady a popsán a je naplněn.
případnými
dalšími
infekčními NE – Projekt nezahrnuje žádná opatření pro boj s
nemocemi.
COVID19 a jeho dopady a případnými dalšími
infekčními nemocemi nebo vliv příspěvku není
v žádosti popsán.
ANO - K projektu je doložen souhlas přístrojové komise.
17. Je doložen souhlas přístrojové komise NE - K projektu není doložen souhlas přístrojové
pro přístroje, u kterých vzniká komise.
povinnost schválení.
NERELEVANTNÍ – Nemusí být doložen souhlas
přístrojové komise.
18. Žadatel
má
zajištěnou
administrativní, finanční a provozní
kapacitu k realizaci a udržitelnosti
projektu.

ANO - Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a
provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.
NE - Žadatel nemá zajištěnou administrativní, finanční a
provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.

ANO - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu
19. Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu odpovídají tržním cenám.
projektu odpovídají tržním cenám.
NE - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu
neodpovídají tržním cenám.
ANO - Z rozpočtu projektu je zřejmé, že minimálně 85 %
způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivitu
20. Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu.
projektu je zaměřeno na hlavní
NE - Z rozpočtu projektu není zřejmé, že minimálně 85
aktivitu projektu.
% způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivitu
projektu.
ANO - Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů
21. Cílové hodnoty monitorovacích odpovídají cílům projektu.
indikátorů odpovídají cílům projektu. NE - Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů
neodpovídají cílům projektu.
ANO - Harmonogram realizace projektu je reálný a
22. Harmonogram realizace projektu je proveditelný.
reálný a proveditelný.

NE - Harmonogram realizace projektu není reálný a
proveditelný.
ANO – Výsledné hodnoty ukazatelů dosahují minimálně
23. V hodnocení eCBA /finanční analýze hodnoty stanovené v pravidlech výzvy.
projekt
dosáhne
minimálně
NE – Výsledné hodnoty ukazatelů nedosahují hodnoty
stanovené hodnoty ukazatelů.
stanovené v pravidlech výzvy.

Věcné hodnocení projektu
Pro žádosti o podporu v této výzvě není věcné hodnocení prováděno.

