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Metodika hodnocení a výběru operací pro výzvu 
Šablony II 

1. Typ výzvy a model hodnocení 

- Průběžná 

- Jednokolový model hodnocení 

Fáze procesu schvalování vč. dílčích lhůt1 (PD – pracovní den) 

 

2. Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí 

- Interní hodnotitelé.  

- Kritéria kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí vč. popisu způsobu hodnocení jsou 

samostatnou přílohou výzvy. 

- Kritéria mají funkci vylučovací – jsou hodnocena formou ANO/NE, tzn. splněno/nesplněno. 

- Kritéria kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí jsou napravitelná (tj. je možné doplnění 

ze strany žadatele v procesu schvalování na základě žádosti ŘO o doplnění údajů) 

a nenapravitelná (tj. nesplnění znamená vždy vyřazení z procesu schvalování bez možnosti 

doplnění ze strany žadatele). 

- Při nesplnění některého z napravitelných kritérií v rámci kontroly formálních náležitostí nebo 

přijatelnosti je žadatel prostřednictvím IS KP14+ max. třikrát vyzván k doplnění chybějících 

informací. Žadatel má 5 pracovních dnů na doplnění žádosti o podporu. Žadatel bude vyzván 

k doplnění opakovaně pouze v případě, že reaguje na první žádost ŘO k doplnění. Pokud 

žadatel na základě žádosti/žádostí ŘO o doplnění údajů chybějící informace/podklady řádně 

a včas nedoplní, žádost o podporu je vyřazena z procesu schvalování. 

- Při nesplnění některého z nenapravitelných kritérií je projekt vyřazen z dalšího procesu 

schvalování. 

- V případě průběžných výzev PO 3 je kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti poslední fází 

hodnocení. ŘO sestaví po ukončení této fáze seznam doporučených projektů k podpoře. 

3. Věcné hodnocení 

- Není součásti procesu schvalování. 

                                                 
1 dílčí lhůty jsou orientační 

vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory - Řídicí orgán 40 PD

negociace + kompletace podkladů pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory 15 PD

kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí - interní hodnotitelé 30 PD
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4. Výběr projektů 

- Není součástí procesu schvalování. 

5. Způsob oznámení výsledků procesu schvalování žadateli 

Viz Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů. 

6. Vydání právního aktu 

Viz Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů. 


