
Příloha č. 4 Kritéria závěrečného ověření způsobilosti 

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti projektů CLLD – společná pro všechny aktivity 

Název kritéria Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) 
Žádost o podporu je podána v předepsané 
formě 

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané 
́formě a obsahově splňuje všechny náležitos  
(soulad žádosti s přílohami). 

NE  
Žádost o podporu je podepsána oprávněným 
zástupcem žadatele 

ANO - žádost v elektronické podobě je 
podepsána statutárním zástupcem nebo 
pověřeným zástupcem žadatele.  

NE 
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a 
obsahově splňují náležitos , požadované v 
dokumentaci k výzvě ŘO. 

ANO - k žádosti jsou doloženy všechny povinné 
přílohy a obsahově splňují náležitosti, které 
požaduje ŘO v dokumentaci k výzvě.      

NE 
Projekt je svým zaměřením v souladu 
s výzvou ŘO. 

ANO - projekt je v souladu s výzvou ŘO 
NE - projekt není v souladu s výzvou ŘO 

Výsledky projektu jsou udržitelné  ANO - žadatel prokázal zajištění udržitelnosti 
výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od 
ukončení financování 

NE - žadatel neprokázal zajištění udržitelnosti 
výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od 
ukončení financování 

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z 
horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, 
rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost 
mužů a žen). 

ANO - projekt nemá negativní vliv na žádnou z 
horizontálních priorit IROP (tj. má pozitivní nebo 
neutrální vliv).  

NE - projekt má negativní vliv na některou z 
horizontálních priorit IROP. 

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory. ANO - aktivity projektu jsou v souladu s pravidly 
veřejné podpory pro aktivitu a výzvu.  
NE 

Statutární zástupce žadatele je trestně 
bezúhonný. 

ANO - žadatel - statutární zástupci nebo osoba 
pověřená doložili čestné prohlášení (dotační 
podvod, poškozování zájmů EU), podnikatelské 
subjekty a NNO předkládají výpis z trestního 
rejstříku bez trestného činu dotačního podvodu 
nebo poškozování zájmů EU.  
NE - žadatel nedoložil čestné prohlášení nebo 
výpis z trestního rejstříku; nebo výpis z trestního 
rejstříku obsahuje trestný čin dotačního podvodu 
nebo poškozování zájmů EU.  

Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají 
tržním cenám. 

ANO - výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu 
projektu odpovídají tržním cenám.  
NE - výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu 
neodpovídají tržním cenám.  



Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům 
projektu 

ANO - cílové hodnoty indikátorů odpovídají 
cílům projektu 
NE - cílové hodnoty indikátorů neodpovídají 
cílům projektu 

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční 
a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti 
projektu.  

ANO - žadatel popsal zajištění realizace a 
udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti 
o podporu  
NE- žadatel nepopsal zajištění realizace a 
udržitelnosti ve studii proveditelnosti v žádosti o 
podporu  

Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je 
zaměřeno na hlavní aktivity projektu  

ANO -  z rozpočtu projektu je zřejmé, že 
minimálně 85 % způsobilých výdajů je zaměřeno 
na hlavní aktivity projektu, vymezené ve 
Specifických pravidlech. 
NE - z rozpočtu projektu je zřejmé, že na hlavní 
aktivity projektu je zaměřeno méně než 85 % 
způsobilých výdajů.  
NERELEVANTNÍ - pro sociální podnikání a 
dokumenty územního rozvoje 

V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt 
dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů 
stanovené ve výzvě  

ANO - projekt dosáhl minimální hodnoty 
ukazatelů. 
NE - projekt nedosáhl minimální hodnoty 
ukazatelů  
NERELEVANTNÍ - hodnocení se nemusí provádět 

Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 
2014 - 2020 

ANO - ze studie proveditelnosti vyplývá, že 
projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014 
- 2020 
NE - ze studie proveditelnosti nevyplývá, že je 
projekt v souladu s Dopravní politikou ČR 2014 - 
2020 

K projektu žadatel v obcích, které mají méně 
než 50 tis. obyvatel, dokládá Kartu souladu 
projektu s principy 
udržitelné mobility. 

ANO - žádost obsahuje jako přílohu Kartu 
souladu projektu s principy udržitelné mobility, 
prokazující připravenost projektu v souladu s 
principy udržitelné mobility.  
NE - žádost obsahuje jako přílohu Kartu souladu 
projektu s principy udržitelné mobility, která 
neprokazuje projektu v souladu s principy 
udržitelné mobility. 

Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů 
dopravy na životní prostředí. 

ANO - ve studii proveditelnosti je popsán 
příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů 
na životní prostředí, zejména na ovzduší, ve 
srovnání s výchozím stavem a zmírňující a 
kompenzační opatření, která jsou součástí 
projektu; je doloženo, že projekt nepůsobí 
negativně na soustavu Natura 2000; v případě 
projektu cyklostezky je doloženo, že její 
technické řešení je navrženo s ohledem na 
ochranu přírody a krajiny v dotčeném území. 
NE -  ve studii proveditelnosti není popsán 
příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů 



na životní prostředí.  

Aktivita CYKLODOPRAVA 

Název kritéria Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) 
Projekt je v souladu s Národní strategií 
rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 
2013 – 2020. 

ANO – ze studie proveditelnosti vyplývá, že 
projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje 
cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020. 
NE – ze studie proveditelnosti nevyplývá, že je 
projekt v souladu s Národní strategií rozvoje 
cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020. 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na 
aktivitu Cyklodoprava. 

 

 

 

 


