
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 

Aktivita SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 

Název kritéria Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) 
Projekt je v souladu se Strategií sociálního 
začleňování 2014-2020.  

ANO - ve studii proveditelnosti je uvedena 
vazba na 
ustanovení Strategie sociálního začleňování 
2014-2020. 
NE - ve studii proveditelnosti chybí, není 
zřejmá nebo je chybná vazba projektu na 
Strategii sociálního začleňování 2014-2020. 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na 
aktivitu 
Sociální bydlení. 

Sociální bydlení splňuje stavebně technické 
parametry dané stavebními předpisy pro výstavbu 
budov pro bydlení 

ANO – sociální bydlení splňuje stavebně 
technické 
parametry dané stavebními předpisy pro 
výstavbu budov pro bydlení. 
NE – sociální bydlení nesplňuje stavebně 
technické 
parametry dané stavebními předpisy pro 



výstavbu budov pro bydlení. 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na 
aktivitu 
Sociální bydlení. 

Sociální byt splňuje požadavky standardní bytové 
jednotky se základním vybavením (kuchyňská 
linka, koupelna, WC) bez dalšího zařízení 
nábytkem.  

ANO - sociální byt splňuje požadavky 
standardní bytové jednotky se základním 
vybavením bez dalšího zařízení nábytkem. 
NE - sociální byt nesplňuje požadavky 
standardní bytové jednotky se základním 
vybavením bez dalšího zařízení nábytkem. 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na 
aktivitu 
Sociální bydlení. 

Sociální byt je umístěný v lokalitě se 
zajištěnou dostupností sociálních služeb, 
občanským vybavením, kulturou, veřejnou 
správou a ochranou obyvatelstva.  

ANO - sociální byt je umístěný v 
nesegregované lokalitě s dostupným 
občanským vybavením pro vzdělávání a 
výchovu, sociální služby a péči o rodinu, 
zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a 
ochranu obyvatelstva.  
NE - sociální byt není umístěný v 
nesegregované lokalitě s dostupným 
občanským vybavením pro vzdělávání a 
výchovu, sociální služby a péči o rodinu, 
zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a 
ochranu obyvatelstva. 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na 
aktivitu 
Sociální bydlení. 

Sociální bydlení je určeno osobám z cílových 
skupin 

ANO - Sociální bydlení je určeno osobám z 
cílových 
skupin. 
NE - Sociální bydlení není určeno osobám z 
cílových 
skupin.  
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na 
aktivitu 
Sociální bydlení. 

Realizace projektu nevede k segregaci osob 
z cílových skupin. 

ANO - v bytových domech, určených výhradně 
pro 
sociální bydlení, je počet bytových jednotek 
nejvýše osm; nebo v jednom vchodě bytového 
domu, který neslouží výhradně pro sociální 
bydlení, je podíl sociálních bytů na celkovém 
počtu bytů nejvýše 20 %.  
NE - v bytových domech, určených výhradně 
pro sociální bydlení, je počet bytových 
jednotek vyšší než osm; nebo v jednom 
vchodě bytového domu, který neslouží 
výhradně pro sociální bydlení, je podíl 
sociálních bytů na celkovém počtu bytů vyšší 
než 20 %. 



NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na 
aktivitu 
Sociální bydlení. 

Cílovou skupinou projektu jsou osoby v 
ekonomicky aktivním věku. 

ANO - cílovou skupinou projektu jsou osoby v 
ekonomicky aktivním věku. 
NE - cílovou skupinou projektu nejsou osoby v 
ekonomicky aktivním věku. 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na 
aktivitu 
Sociální bydlení. 

Cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny 
k dlouhodobému nájemnímu bydlení.  
  
  

ANO - cílem projektu je zajištění přístupu 
cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu 
bydlení (nájemní smlouva je uzavřená alespoň 
na 1 rok). 
NE - cílem projektu není zajištění přístupu 
cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu 
bydlení (nájemní smlouva je uzavřená na 
méně než 1 rok). 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na 
aktivitu 
Sociální bydlení. 

Cílové skupině bude poskytnuta sociální práce.  ANO - Cílové skupině bude poskytnuta sociální 
práce.  

 NE - Cílové skupině nebude poskytnuta 
sociální práce.  

 NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na 
aktivitu Sociální bydlení. 

Pořizovací náklady na sociální bydlení nepřekračují 
limit stanovený ve výzvě ŘO k předkládání žádostí 
o podporu integrovaných projektů CLLD. 

ANO - Pořizovací náklady na sociální bydlení 
nepřesahují limit, stanovený ve výzvě. 
NE - Pořizovací náklady na sociální bydlení 
přesahují limit, stanovený ve výzvě. 
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na 
aktivitu Sociální bydlení. 

 


