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Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných 

prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) 

ITI Pražské metropolitní oblasti 

Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Pražské metropolitní oblasti 

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 
Metodického pokynu pro 
řízení výzev, hodnocení a 

výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Žádost o podporu je podána v předepsané formě.  

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje 

všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami). 

NE - žádost o podporu není podána v předepsané formě a obsahově 

nesplňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami). 

 žádost o podporu 

 specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce ŘO IROP 

Žádost o podporu je podepsána oprávněným 

zástupcem žadatele. 
 

ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem 

nebo pověřeným zástupcem žadatele. 

NE – žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem 

nebo pověřeným zástupcem žadatele. 

 žádost o podporu 

 pověření 

 Jsou doloženy všechny povinné přílohy a 

obsahově splňují náležitosti požadované ve 

specifických pravidlech pro žadatele a příjemce ŘO 

IROP a ve výzvě Zprostředkujícího subjektu ITI 

Pražské metropolitní oblasti (dále ZS ITI). 

 

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují 

náležitosti požadované ve výzvě ZS ITI a ve specifických pravidlech pro 

žadatele a příjemce ŘO IROP. 

NE – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově 

nesplňují náležitosti požadované ve  výzvě ZS ITI a ve specifických 

pravidlech pro žadatele a příjemce ŘO IROP. 

 text výzvy ZS ITI 

 specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce ŘO IROP 

 žádost o podporu 

 přílohy žádosti o podporu  
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Obecná kritéria přijatelnosti pro integrované projekty ITI Pražské metropolitní oblasti  

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 

Metodického pokynu pro řízení 

výzev, hodnocení a výběr 

projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a 

provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti 

projektu. 

Proveditelnost 

Účelnost 

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. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami výzvy ZS ITI. 

Potřebnost 

Účelnost 

ANO – projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami specifického 

cíle IROP a výzvy ZS ITI. 

NE – projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami specifického 

cíle IROP a výzvy ZS ITI. 

 text výzvy ZS ITI  

 specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce ŘO IROP 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI. 

Soulad s horizontálními kritérii 

Potřebnost 

Účelnost 

Efektivnost 

ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI. 

NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI. 

 text výzvy ZS ITI 

 specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce ŘO IROP 

 studie proveditelnosti 

 Integrovaná strategie pro ITI 

Pražské metropolitní oblasti 

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro 

příslušný specifický cíl a výzvu ZS ITI. 

Potřebnost 

Účelnost 

ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl IROP a výzvu ZS ITI. 

NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl IROP a výzvu ZS ITI. 

 text výzvy ZS ITI 

 specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce ŘO IROP 

 žádost o podporu 

 doklad o právní subjektivitě 

žadatele 

Projekt respektuje minimální a maximální hranici 

celkových způsobilých výdajů, pokud jsou výzvou 

ZS ITI stanoveny. 

Efektivnost 

Účelnost 

Hospodárnost 

ANO – projekt respektuje hranici minimálních a maximálních celkových 

způsobilých výdajů stanovenou ve výzvě ZS ITI. 

NE – projekt nerespektuje hranici minimálních a maximálních celkových 

způsobilých výdajů stanovenou ve výzvě ZS ITI. 

NERELEVANTNÍ – hranice nebyly stanoveny. 

 text výzvy ZS ITI 

 rozpočet projektu 

 specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce ŘO IROP 

 studie proveditelnosti 
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Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, 

pokud jsou výzvou ZS ITI stanoveny. 

 
Efektivnost 

Účelnost 

Hospodárnost 

ANO – projekt respektuje limity způsobilých výdajů stanovené ve výzvě 

ZS ITI.  

NE – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů stanovené ve výzvě 

ZS ITI. 

NERELEVANTNÍ – limity nebyly stanoveny. 

 text výzvy ZS ITI  

 rozpočet projektu  

 specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce ŘO IROP 

 studie proveditelnosti  

 

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

Soulad s horizontálními kritérii 
 

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.  

 žádost o podporu  

 EIA  

 studie proveditelnosti  

 

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. Potřebnost 

ANO – žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu a ta je v souladu se 
Strategií ITI a se zněním výzvy ZS ITI. 
 
NE – žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu nebo ze zdůvodnění 
vyplývá, že realizace projektu není v souladu se Strategií ITI a se zněním 
výzvy ZS ITI. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 Integrovaná strategie pro ITI 

Pražské metropolitní oblasti  

 výzva ZS ITI 

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. Riziko podvodu 

ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená doložili čestné 
prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).  
 
NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení. 

 Čestné prohlášení  

Žádost o podporu odpovídá projektovému záměru, 
ke kterému vydal své vyjádření Řídící výbor ITI 
Pražské metropolitní oblasti. 

riziko podvodu 

ANO – Žádost o podporu a projektový záměr se shodují v údajích: 
žadatel, popis projektu, hodnoty indikátorů.  
Hodnoty indikátorů v žádosti o podporu jsou stejné nebo vyšší jako 
hodnoty indikátorů uvedené v projektovém záměru nebo jsou nižší max. o 

5 %, a změny v indikátorech jsou popsány a zdůvodněny  
Zároveň výše dotace z EU v žádosti o podporu nepřevyšuje částku 
uvedenou v projektovém záměru. 
 
NE - Žádost o podporu a projektový záměr se neshodují v některém z 
údajů: žadatel, popis projektu nebo je hodnota indikátoru o více než 5 % 
nižší než v projektovém záměru a změny indikátorů nejsou popsány nebo 
výše dotace z EU v žádosti o podporu převyšuje částku uvedenou v 
projektovém záměru. 

 žádost o podporu 

 vyjádření Řídícího výboru ITI PMO 

 projektový záměr 

 čestné prohlášení žadatele, o 

souladu žádosti o podporu s 

projektovým záměrem, 

projednaným Řídicím výborem ITI 

PMO 

Projekt je v souladu s tematickým zaměřením 
Strategie ITI, prioritní oblastí, strategickým cílem a 
některým z jeho specifických cílů a opatření. 

účelnost 

ANO - Projekt je v souladu s tematickým zaměřením Strategie ITI, 
prioritní oblastí, strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů a 
opatření. 

NE - Projekt není v souladu s tematickým zaměřením Strategie ITI, 
prioritní oblastí, strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů a 
opatření. 

 žádost o podporu  

 Integrovaná strategie pro ITI 

Pražské metropolitní oblasti  
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Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům 
projektu. 

účelnost 
ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. 
 
NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají cílům projektu. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt se podílí na naplnění indikátorů 
příslušného opatření Strategie ITI a dané výzvy ZS 
ITI. 

účelnost 

ANO - Projekt se podílí na naplnění indikátorů příslušného opatření a 
dané výzvy ZS ITI. 
 
NE - Projekt se nepodílí na naplnění indikátorů příslušného opatření a 
dané výzvy ZS ITI. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti  

 Integrovaná strategie pro ITI 

Pražské metropolitní oblasti 

Projekt bude realizován na území Pražské 

metropolitní oblasti, vyjma území hl. m. Prahy. 

účelnost 

proveditelnost 

ANO – Projekt bude realizován na území Pražské metropolitní oblasti, 

vyjma území hl. m. Prahy. Ve SC 1.2 IROP u aktivity 

- Cyklodoprava bude minimálně 70 % kilometrů realizováno na 

území Pražské metropolitní oblasti, vyjma hl. m. Prahy, 

- Nízkoemisní a bezemisní vozidla bude minimálně 70 % 

ujetých vozokilometrů realizováno na území Pražské 

metropolitní oblasti, vyjma hl. m. Prahy, 

- Telematika bude mít Pražská metropolitní oblast, vyjma hl. m 

Prahy, z realizace projektu prokazatelně úplný nebo 

převažující prospěch. 

 

NE – Projekt bude realizován mimo území Pražské metropolitní oblasti, 

případně na území hl. m. Prahy. Ve SC 1.2 IROP u aktivity 

- Cyklodoprava bude méně než 70 % kilometrů realizováno na 

území Pražské metropolitní oblasti, vyjma hl. m. Prahy, 

- Nízkoemisní a bezemisní vozidla bude méně než 70 % ujetých 

vozokilometrů realizováno na území Pražské metropolitní 

oblasti, vyjma hl. m. Prahy, 

- Telematika nebude mít Pražská metropolitní oblast, vyjma hl. 

m Prahy, z realizace projektu prokazatelně úplný nebo 

převažující prospěch. 

 

 žádost o podporu  

 studie proveditelnosti 

 Integrovaná strategie pro ITI 

Pražské metropolitní oblasti 
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Specifická kritéria přijatelnosti a věcná kritéria pro integrované projekty ITI Pražské metropolitní oblasti  

Specifický cíl 2.4 IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení  

Název kritéria 

Aspekt hodnocení 

podle Metodického 

pokynu pro řízení 

výzev, hodnocení a 

výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) Referenční dokument 

Aktivita - Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – specifická kritéria přijatelnosti 

Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání. Potřebnost 

ANO - Projekt je v souladu s příslušným krajským akčním plánem 

vzdělávání. 

NE - Projekt není v souladu s příslušným krajským akčním plánem 

vzdělávání. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu infrastruktura středních 

a vyšších odborných škol 

 

 žádost o podporu 

 krajský akční plán vzdělávání nebo 
seznam projektových záměrů pro 
investiční intervence  

  studie proveditelnosti 

Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost 

vzdělávacích zařízení. 
Účelnost 

ANO - Součástí projektu jsou stavební úpravy přispívající k bezbariérovosti 

zařízení nebo pořízení speciálního vybavení nebo kompenzačních pomůcek.  

NE - Součástí projektu nejsou stavební úpravy přispívající k bezbariérovosti 

zařízení, pořízení speciálního vybavení, kompenzačních pomůcek. 

NERELEVANTNÍ – Zařízení již je bezbariérové nebo projekt není zaměřen 

na aktivitu infrastruktura středních a vyšších odborných škol nebo na 

projektem řešený obor se vztahuje výjimka vyplývající z nařízení vlády č. 

211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání, v platném znění. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy. Účelnost 

ANO - Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy. 

NE - Projekt je zaměřen na výstavbu nové školy. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu infrastruktura středních 

a vyšších odborných škol 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt zahrnující rekonstrukci či výstavbu 

odborných učeben bude realizován v oblastech 

komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními 

technologiemi, technických, řemeslných oborů a 

přírodních věd. 

Účelnost 

potřebnost 

ANO – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá, že projekt 

zahrnující rekonstrukci či výstavbu odborných učeben bude realizován v 

oblastech komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi a 

technických, řemeslných oborů a přírodních věd, uvedených v seznamu 

přírodovědných a technických oborů. 

 studie proveditelnosti 

 žádost o podporu 

 seznam přírodovědných a technických 
oborů  
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NE – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti nevyplývá, že projekt 

zahrnující rekonstrukci či výstavbu odborných učeben bude realizován v 

oblastech komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi a 

technických, řemeslných oborů a přírodních věd, uvedených v seznamu 

přírodovědných a technických oborů. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu infrastruktura středních 

a vyšších odborných škol 

Projekt není zaměřen pouze na zajištění vnitřní 

konektivity školy a připojení k internetu. 
 

ANO – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá, že projekt 

není zaměřen pouze na zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu. 

NE – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá, že projekt je 

zaměřen pouze na zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu infrastruktura středních 

a vyšších odborných škol 

 studie proveditelnosti 

 žádost o podporu 

Aktivita - Infrastruktura středních a vyšších odborných škol – VĚCNÁ KRITÉRIA 

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační 

fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. Proveditelnost 

5 bodů - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 

udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. 

0 bodů - V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 

udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu infrastruktura středních a 

vyšších odborných škol 

 studie proveditelnosti 

Projektem je řešena vnitřní konektivita školy a 

připojení k internetu. Efektivnost 

5 bodů – Projektem je řešena vnitřní konektivita školy a připojení k internetu 

(tj. nově zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu nebo zlepšení již 

stávajících parametrů). 

0 bodů - Projektem není řešena vnitřní konektivita školy a připojení k internetu 

(tj. nově zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu nebo zlepšení již 

stávajících parametrů). 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu infrastruktura středních a 

vyšších odborných škol 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt je realizován ve vazbě na budoucí uplatnění 

na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky 

na trhu práce v Pražské metropolitní oblasti. Potřebnost 

5 bodů - Záměry projektu reflektují potřeby nabídky a poptávky na trhu práce 

v Pražské metropolitní oblasti ve vazbě na budoucí uplatnění žáků/studentů 

na trhu práce a zároveň se při výuce bude spolupracovat přímo s potenciálním 

budoucím zaměstnavatelem nebo s vysokou školou, nebo s akademickým 

pracovištěm.  Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a 

 
 žádost o podporu 

 smlouva o spolupráci 

 specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce ŘO IROP 

 studie proveditelnosti 
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zaměstnavatelem, nebo akademickým pracovištěm je podepsána minimálně 

na 1 rok od zahájení doby realizace projektu.    

3 bodů - Záměry projektu reflektují potřeby nabídky a poptávky na trhu práce 

v Pražské metropolitní oblasti ve vazbě na budoucí uplatnění žáků/studentů 

na trhu práce.  

0 bodů - Projekt nereflektuje potřeby nabídky a poptávky na trhu práce 

v Pražské metropolitní oblasti. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu infrastruktura středních a 

vyšších odborných škol 

Výstupy z projektu budou využity ke spolupráci 

se vzdělávacími institucemi v Pražské metropolitní 

oblasti. 
účelnost 

10 bodů – z doložené smlouvy o spolupráci, případně ze studie proveditelnosti 

vyplývá, že výstupy z projektu budou využity pro spolupráci se vzdělávacími 

institucemi v Pražské metropolitní oblasti, včetně pražských vzdělávacích 

institucí (výměna zkušeností a informací, den otevřených dveří, příklady dobré 

praxe, exkurze, soutěže) s četností minimálně jednou ročně po dobu 

udržitelnosti projektu. 

5 bodů – z doložené smlouvy o spolupráci, případně ze studie proveditelnosti 

vyplývá, že výstupy z projektu budou využity pro spolupráci se vzdělávacími 

institucemi v Pražské metropolitní oblasti, mimo pražské vzdělávací instituce 

(výměna zkušeností a informací, den otevřených dveří, příklady dobré praxe, 

exkurze, soutěže) s četností minimálně jednou ročně po dobu udržitelnosti 

projektu. 

0 bodů - na základě informací ze studie proveditelnosti vyplývá, že výstupy 

z projektu nebudou využity pro spolupráci se vzdělávacími institucemi 

v Pražské metropolitní oblasti (výměna zkušeností a informací, den 

otevřených dveří, příklady dobré praxe, exkurze, soutěže) s četností 

minimálně jednou ročně po dobu udržitelnosti projektu, případně žadatel 

nedoložil smlouvu o spolupráci, která by prokazovala spolupráci mezi 

vzdělávacími institucemi v Pražské metropolitní oblasti. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu infrastruktura středních a 

vyšších odborných škol 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 smlouva o spolupráci 
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Projekt zavádí moderní technologie a další inovace do 

výuky. 

 

Účelnost 

5 bodů – Ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt zavádí moderní 

technologie a další inovace, které povedou ke zlepšení a zkvalitnění 

současných provozních (materiálně-technického vybavení) nebo procesních 

standardů (technologie umožní nový způsob výuky). 

0 bodů - Ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt nezavádí moderní 

technologie a další inovace, které povedou ke zlepšení a zkvalitnění 

současných provozních (materiálně-technického vybavení) nebo procesních 

standardů (technologie umožní nový způsob výuky). 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu infrastruktura středních a 

vyšších odborných škol 

 studie proveditelnosti 

 žádost o podporu 

 


