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A – Všeobecná kritéria pro všechny investiční priority 

Č. Kritéria Popis Ano Ne NR1 

1.  
Všechny povinné přílohy jsou doloženy a splňují 
stanovené základní požadavky 

Povinné přílohy jsou přiloženy k projektové žádosti. 
Základní požadavky (platnost, vystavení správnou 
osobou, pro správný subjekt, podpisy atd.) jsou 
zkontrolovány. 

   

2.  
Informace uvedené v projektové žádosti a jejích 
přílohách jsou konzistentní, a co do obsahu si 
neodporují. 

    

3.  
Mezi oběma jazykovými verzemi projektové žádosti 
není zjevný obsahový nesoulad 

Obě jazykové verze vypadají konzistentně (popis a 
poskytnuté údaje v obou verzích vykazují stejné 
informace) 
 
 

   

4.  

Projekt zahrnuje příjemce z obou členských států a 
je implementován v obou zemích; případně v jedné 
zemi, za předpokladu, že jeho přeshraniční dopad a 
přínosy jsou jasně určitelné a zřejmé. 
 
NEBO (kritérium je splněno také v případě, že): 
  
Projekt je realizován Evropským uskupením pro 
územní spolupráci (ESÚS) nebo jiným právním 
subjektem podle čl. 12, odst. (3) Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 
 

Na základě požadavků čl. 12 Nařízení EP a Rady č. 
1299/2013 
 

   

5.  
Vedoucí partner a všichni projektoví partneři jsou 
způsobilými (subjekty) podle pravidel programu. 

Právní status, územní způsobilost.    

6.  
Projekt je přiřazen ke správné prioritní ose 
Programu a jejímu specifickému cíli. 

Projekt zvolil správnou programovou prioritu.    

                                         

1 NR = Není relevantní. Určitá kritéria nemusí být relevantní pro všechny projekty v programu. 
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7.  Projektoví partneři mají zajištěno spolufinancování.     

8.  Příjmy projektu byly zohledněny 
Kontrola, zda byly v projektu identifikovaný příjmy, a 
pokud ano, zda byly vyčísleny 

   

9.  Trvalost výstupů a výsledků projektu je zaručena 
Udržitelnost podle minimálních požadavků 
stanovených ve Všeobecném nařízení č. 71 je zaručena 

   

10.  
Projekt nemá významný negativní dopad na životní 
prostředí 

    

11.  
Projekt respektuje rovnost mužů a žen, rovné 
příležitosti a zásady nediskriminace 

    

12.  
Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory 
 

Na základě informací v PŽ    
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B1 – Kritéria přeshraniční spolupráce  

Hodnocení přeshraniční spolupráce je část kontroly způsobilosti. Skládá se ze čtyř kritérií – společná příprava, společná realizace, společný personál a společné financování. Každé 
kritérium je ohodnocen ANO nebo NE (splňuje/nesplňuje) a sestává z několik indikativních otázek, které blíže definují aspekty a představují minimální požadavky ke splnění 
každého z kritérií, tzn. společné kritérium je splněno, pouze pokud jsou všechny indikativní otázky ohodnoceny kladně (ANO je přiřazeno ke všem otázkám). 

Projekt musí splňovat nejméně tři kritéria přeshraniční spolupráce, aby uspěl v kontrole způsobilosti a byl předán k hodnocení kvality a přeshraničního dopadu. Společná 
příprava a realizace jsou povinné (Čl. 12 (4) Nařízení EP a Rady č. 1299/2013: „Příjemci spolupracují na rozvoji a uskutečňování operací. Kromě toho spolupracují na personálním 
obsazení nebo na financování operací nebo na obou těchto úkolech“. 

Přeshraniční 
společná kritéria 

Principy hodnocení  ANO/NE Odůvodnění 

 
Společná příprava 

a) Partneři z obou stran hranice přispívají k přípravě projektu, aktivně se účastní  definování cílů 
projektu a formulaci jeho obsahu.  

b) Partneři z obou stran hranice se aktivně účastní na přípravě projektové  žádosti a jejích příloh a 
koordinují své kroky v tomto procesu. 

c) Partneři z obou stran hranice společně definují, jak bude projekt realizován a určí (identifikují) 
znalostí a zkušeností, které každý partner přináší do projektu. 

  

 
Společná realizace 

a) Vedoucí partner koordinuje aktivity a nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu a partneři 
z obou stran hranice se účastní realizace aktivit přispívajících k naplňování cílů projektu 

b) Pracovní plán projektu předpokládá aktivní zapojení partnera (-ů) z jedné strany hranice do aktivit 
implementovaných partnerem (-y) z druhé strany hranice. 

  

 
Společný personál 

a) Partneři z obou stran hranice mají určené role a zajišťují personál k naplnění těchto rolí 

b) Personál koordinuje své činnosti s ostatními (subjekty) zapojenými do realizace aktivity nebo 
pracovního balíčku a vyměňuje si pravidelně informace 
 

  

 
Společné 
financování 

a) Finanční podíl partnerů z každého členského státu je nejméně 5 % z celkových způsobilých výdajů 

b) Rozpočet partnerů z obou členských zemí jednoznačně přispívá k dosahování projektových cílů 
(jejich výdaje jsou nezbytné pro dosažení cílů projektu). 
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B2 – Specifické hodnocení pro vybrané investiční priority 

 Investiční priorita – 1a Ano Ne NR Poznámky 

1  V projektu je jako partner aktivně zapojena vědecko-výzkumná instituce.     

2 

Studie, strategie, plány a podobné přeshraniční nástroje (mechanismy) a řešení jsou schopny průkazně 
doložit, nebo u nich lze realisticky předpokládat, že reálně či prakticky přispějí k udržitelnému rozvoji 
společných oblastí. 
 

   

 

 Investiční priorita – 1b Ano Ne NR Poznámka 

3 
V případě podpory velkého podniku je zajištěno, že finanční příspěvek z ESI fondů nebude mít za následek 
podstatnou ztrátu pracovních míst ve stávajících (výrobních) lokalitách v Unii. 

   
Pouze velké 
podniky jako 
partner 

 Investiční priorita – 6c Ano Ne NR Poznámka 

1  Podporované přírodní a kulturní dědictví bude přístupné veřejnosti     

2 
Investice do kulturních/přírodních zajímavostí a památek jsou v souladu s relevantními regionálními, 
národními nebo společně odsouhlasenými strategiemi/koncepty. 

   
 

3 

Studie, strategie, plány a podobné přeshraniční nástroje (mechanismy) a řešení jsou schopny průkazně 
doložit, nebo u nich lze realisticky předpokládat, že reálně či prakticky přispějí k udržitelnému rozvoji 
společných oblastí. 

   

 

4 

Projekty zlepšující dostupnost přírodního a kulturního dědictví zkvalitněním dopravní (silniční) infrastruktury 
a řízení dopravních toků splňují kritéria: 

- doplňkovosti a vzájemné souvislosti s jinými relevantními aktivitami (investicemi) financovanými z ESI 
Fondů 2014 – 2020, realizovanými v oblasti zachování, ochrany, propagace a rozvoje kulturního a 
přírodního dědictví 

- jasného prokázání, že nedostatečná dostupnost je překážkou, která nyní brání ochraně, zachování a 
valorizaci přírodního a kulturního dědictví. 

 

   

 

 Investiční priorita – 6d Ano Ne NR Poznámka 

1  

Studie, strategie, plány a podobné přeshraniční nástroje (mechanismy) a řešení jsou schopny průkazně 
doložit, nebo u nich lze realisticky předpokládat, že reálně či prakticky přispějí k udržitelnému rozvoji 
společných oblastí. 
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 Investiční priorita – 6f Ano Ne NR Poznámka 

1  
Studie, strategie, plány a podobné přeshraniční nástroje (mechanismy) a řešení jsou schopny průkazně 
doložit, nebo u nich lze realisticky předpokládat, že reálně či prakticky přispějí k udržitelnému rozvoji 
společných oblastí. 

   
 

 Investiční priorita – 10a Ano Ne NR Poznámka 

1  

Plánovaná vzdělávací infrastruktura (jako součást podporované akce) splňuje následující podmínky: 

o je nezbytná pro realizaci projektu a dosažení jeho cílů, 

o představuje menší část celkového rozpočtu projektu, 

o  je přímo spojena se vzdělávacími aktivitami. 

   

Pouze projekty 
vzdělávací 
infrastruktury 

 Investiční priorita – 11a Ano Ne NR Poznámka 

1  
Studie, strategie, plány a podobné přeshraniční nástroje (mechanismy) a řešení jsou schopny průkazně 
doložit, nebo u nich lze realisticky předpokládat, že reálně či prakticky přispějí k udržitelnému rozvoji 
společných oblastí. 

   
 

 

 

 
Projekt splňuje kontrolu přijatelnosti. 
 

ANO NE 

  

 

 


