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Podání žádosti v 
MS2014+

Kontrola 
formálních 

náležitostí a 
přijatelnosti 

Ekonomické 
hodnocení žadatele

Věcné hodnocení 
hodnotiteli

Schvalování 
hodnocení

Vydání závazného 
stanoviska

Verifikační komise 
ŘO OPPIK

Vydání Rozhodnutí 
o poskytnutí 

dotace
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A) Vylučovací kritéria

B) Připravenost žadatele k realizaci projektu (max. 15 bodů)

C) Potřebnost a relevance projektu (max. 68 bodů)

D) Specifická kritéria (max. 5 bodů)

E) Hospodárnost rozpočtu (max. 12 bodů)

F) Doplňková kritéria pro zvolené aktivity programu* 

ZÁKLADNÍ KATEGORIE VĚCNÉHO HODNOCENÍ

* např. Služby infrastruktury



SPECIFICKÁ KRITÉRIA ITI 
HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE
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Projekt je realizován na 

území ITI Hradecko-

pardubické aglomerace

ANO – Projekt je realizován na území ITI Hradecko-

pardubické aglomerace

NE – Projekt není realizován na území ITI Hradecko-

pardubické aglomerace

nenapravitelné

Projekt je v souladu s 

tematickým zaměřením 

strategie ITI Hradecko-

pardubické aglomerace

ANO – Projekt je v souladu s tematickým zaměřením a

přispívá k naplnění indikátorů a cílů příslušné 

strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace

NE – Projekt není v souladu s tematickým zaměřením a

nepřispívá k naplnění indikátorů a cílů strategie ITI 

Hradecko-pardubické aglomerace

napravitelné

Projekt je v souladu

s výzvou nositele

Hradecko-pardubické

aglomerace

ANO – Projekt je v souladu s výzvou nositele příslušné 

aglomerace

NE – Projekt není v souladu s výzvou nositele příslušné

aglomerace

napravitelné
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Žádost o podporu odpovídá 

projektovému záměru, ke 

kterému vydal své vyjádření Řídicí 

výbor ITI Hradecko-pardubické 

aglomerace

ANO – Žádost o podporu a projektový záměr se shodují v
údajích:
• žadatel
• popis projektu
• hodnoty indikátorů v žádosti jsou stejné nebo vyšší než je uvedeno ve 

vyjádření ŘV ITI
• výše dotace z EU je do výše uvedené ve vyjádření ŘV ITI

NE – Žádost o podporu a projektový záměr se neshodují v údajích: žadatel, 
klíčové aktivity, hodnoty indikátorů v žádosti jsou nižší než ve vyjádření ŘV 
ITI nebo výše dotace z EU v žádosti je vyšší než ve vyjádření ŘV ITI

napravitelné

(pouze SLUŽBY INFRASTRUKTURY)

Projekt přispěje ke spolupráci s 
dalšími vlastníky/provozovateli 
inovační infrastruktury v 
aglomeraci, v rámci plnění klíčové 
intervence Strategie Hradecko-
pardubické aglomerace

ANO – V projektové žádosti je popsán způsob, jak bude žadatel při realizaci a 
v udržitelnosti projektu spolupracovat s minimálně jedním dalším 
vlastníkem/provozovatelem inovační infrastruktury v aglomeraci: 
- podpořeným v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace, 
nebo 
- jehož příprava projektu byla prezentována v rámci pracovní skupiny ITI 
Hradecko-pardubické aglomerace

NE – V projektové žádosti není popsán způsob, jak bude žadatel při realizaci a 
v udržitelnosti projektu spolupracovat s minimálně jedním dalším 
vlastníkem/provozovatelem inovační infrastruktury v aglomeraci: 
- podpořeným v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace, 
nebo 
- jehož příprava projektu byla prezentována v rámci pracovní skupiny ITI 
Hradecko-pardubické aglomerace

napravitelné



MINIMÁLNÍ BODOVÉ HRANICE

Program podpory Minimální 
bodová hranice

Hranice 
nepřijatelnosti

Maximální 
počet bodů

Inovace 69 56 (B až D) 100

Potenciál 72 59 (B až D) 100

Aplikace 65 52 (B až D) 100

Služby infrastruktury 68 55 (B až D a F) 100

Školicí střediska 62 49 (B až D) 100

Nemovitosti –
revitalizace

76 63 (B až D)

Nemovitosti -
rekonstrukce

76 63 (B až D)



DĚKUJI ZA POZORNOST

Barbora Hanušová
ZS ITI
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Telefon: 466 859 614
E-mail: barbora.hanusova@mmp.cz
Web: www.pardubice.eu

http://www.pardubice.eu/

