
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 PODNIKÁNÍ 

Název kritéria Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) 
Podnik přispívá k podpoře sociálního 
začleňování, minimálně 30 % zaměstnanců z 
celkového počtu zaměstnanců sociálního 
podniku musí pocházet z cílových skupin. 

ANO - podnik přispívá k podpoře sociálního 
začleňování, minimálně 30 % zaměstnanců z 
celkového počtu zaměstnanců sociálního 
podniku pochází z cílových skupin. Kritérium 
splňuje OSVČ, pokud spadá do cílových skupin. 
NE - podnik nepřispívá k podpoře sociálního 
začleňování, ani 30 % zaměstnanců z 
celkového počtu zaměstnanců sociálního 
podniku nepochází z cílových skupin. 

Vztahy v sociálním podniku směřují k 
maximálnímu zapojení pracovníků do rozhodování 
o směřování sociálního podniku 

ANO - vztahy v sociálním podniku směřují 
k maximálnímu zapojení pracovníků do 
rozhodování o směrování sociálního podniku. 
NE - vztahy v sociálním podniku nesměřují k 
maximálnímu zapojení pracovníků do 
rozhodování o směřování sociálního podniku. 

Zisk je používání přednostně pro rozvoj sociálního 
podniku, tzn., více než 50 % případného zisku je 

ANO - zisk je používán přednostně pro rozvoj 
sociálního podniku, tzn., více než 50 % 



reinvestováno do rozvoje sociálního podniku. případného zisku je reinvestováno do rozvoje 
sociálního podniku. 
NE- zisk není používán přednostně pro rozvoj 
sociálního podniku, tzn., více než 50 % 
případného zisku není reinvestováno do 
rozvoje sociálního podniku. 

Sociální podnik má minimálně 30 % příjmů 
zajištěno z vlastní produkce, tj. z prodeje 
zboží nebo služeb. 

ANO - sociální podnik má minimálně 30 % 
příjmů zajištěno z vlastní produkce, tj. z 
prodeje zboží nebo služeb. 
NE - sociální podnik nemá minimálně 30 % 
příjmů zajištěno z vlastní produkce, tj. z 
prodeje zboží nebo služeb. 

Podnik uspokojuje přednostně místní potřeby a 
využívá přednostně místních zdrojů, zároveň 
zohledňuje environmentální aspekty. 

ANO - podnik uspokojuje přednostně místní 
potřeby a využívá přednostně místních zdrojů, 
zároveň zohledňuje environmentální aspekty 
NE - podnik neuspokojuje přednostně místní 
potřeby ani nevyužívá přednostně místních 
zdrojů, zároveň nezohledňuje 
environmentální aspekty. 

Projekt na rozšíření kapacity podniku musí splnit 
alespoň jednu z následujících aktivit: rozšíření 
nabízených produktů a služeb, rozšíření 
prostorové kapacity podniku, zavedení  nových 
technologií výroby, zefektivnění procesů v 
podniku, zřízení divize na novém místě nebo v 
jiném regionu. 

ANO - projekt na rozšíření kapacity podniku 
splňuje alespoň jednu z uvedených aktivit. 
NE - projekt na rozšíření kapacity podniku 
nesplňuje ani jednu z uvedených aktivit. 
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na 
rozšíření kapacity podniku.  

Projekt není zaměřen na podporu zemědělské 
prvovýroby a komerčních turistických zařízení, 
jako jsou komerční volnočasová zařízení, lázeňské 
provozy, restaurace, hospody, pivnice, bary a 
ubytovací zařízení. 

ANO - projekt není zaměřen na podporu 
zemědělské prvovýroby a komerčních 
turistických zařízení, jako jsou volnočasová 
zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a 
stravovací zařízení. 
NE - projekt je zaměřen na podporu 
zemědělské prvovýroby nebo komerčních 
turistických zařízení, jako jsou volnočasová 
zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a 
stravovací zařízení. 

Způsobilé výdaje se nevztahují ke stávajícím 
podnikatelským aktivitám ani provozním výdajům 
žadatele 

ANO – projekt rozšiřuje stávající podnikatelské 
aktivity žadatele a nefinancuje provozní 
výdaje žadatele. 
NE - projekt nerozšiřuje stávající  
podnikatelské aktivity žadatele nebo financuje 
provozní výdaje žadatele.  

 


