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Hodnotící kritéria Řídicího výboru ITI Pražské metropolitní oblasti: 

KRITÉRIUM  Zdroj informací/  
Referenční dokument  

Bližší specifikace  ANO/NE 

Projekt je v souladu s tematickým 
zaměřením ITI, strategickým cílem a 
některým z jeho specifických cílů a je 
zařazen do jednoho opatření, resp. je 
součástí schváleného (aktuálního) 
seznamu strategických projektů.  

 Projektový záměr  
 Výzva   
 Integrovaná strategie 
ITI PMO  

Projekt je v souladu s Integrovanou strategií:  
 Prioritní oblast x:  
 Strategickým cílem POx: 
 Specifickým cílem x.x:  
 Opatřením x.x.x:  

ANO/NE 

Potřebnost realizace projektu je 
odůvodněná.  

 Projektový záměr   Kolonka projektového záměru – zdůvodnění potřeby projektu  ANO/NE 

Projekt popisuje pozitivní dopad 
projektu na vymezené území.  

 Projektový záměr  
 Integrovaná strategie 
ITI PMO 

 Projekt je realizován v Pražské metropolitní oblasti definované v 
Integrované strategii ITI PMO  

ANO/NE 

Projekt je v souladu s 
harmonogramem.  

 Projektový záměr  
 Výzva  

 Termín realizace projektu je v souladu s „Datem zahájení realizace 
projektu“ a „Datem ukončení realizace projektu“ stanovenými ve výzvě 
nositele ITI PMO.  

ANO/NE 

Projekt má jednoznačně popsané 
předpokládané financování.  

 Projektový záměr  Financování projektu:   
 je rozpracováno do struktury financování uvedeném v projektovém 
záměru. 
 Správně je vyplněn rozpad financování na celkové způsobilé výdaje a 
nezpůsobilé výdaje, dále je správně uveden rozpad podpory na „příspěvek 
unie“ a „národní veřejné zdroje“ a dále je správně uveden rozpad na 
vlastní zdroje příjemce. 
 Hodnoty jsou uvedeny v Kč. 
 Míry jednotlivých zdrojů odpovídají hodnotám uvedeným ve výzvě 
„Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního 
rozpočtu. 
 Projekt dodržuje limity min. a max. celkových způsobilých výdajů 
stanovených ve výzvě (pokud jsou stanoveny) 

ANO/NE 
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KRITÉRIUM  Zdroj informací/  
Referenční dokument  

Bližší specifikace  ANO/NE 

Projekt má jednoznačně určené 
předkladatele a v případě dalších 
zapojených subjektů je jednoznačně 
popsána jejich role v projektu.  

 Projektový záměr   V projektovém záměru jsou vyplněny všechny požadované údaje o 
žadateli (statutární zástupce, adresa, kontaktní údaje).  

ANO/NE 

Projekt přispívá k naplnění indikátorů 
příslušného opatření programového 
rámce.  

 Projektový záměr   
 Integrovaná strategie 
ITI PMO  

 Povinně žadatel vyplňuje v projektovém záměru uvedené indikátory 
(relevantní k dané aktivitě): 

 Indikátor XXX 
 Indikátor XXX 

 V projektovém záměru jsou správně vyplněna políčka zdroj, počáteční 
hodnota a cílová hodnota.   
 Hodnoty jsou v souladu s definicí dle Metodických listů indikátorů 
uvedených ve specifických pravidlech pro žadatele a příjemce  

ANO/NE 

Projekt nepřevyšuje výši volné 
finanční alokace na opatření.  

 Projektový záměr  
 Výzva  

  ANO/NE 

Předkladatelé prokazatelně 
připravovali projektový záměr v 
koordinaci s nositelem ITI a ostatními 
partnery.  

 Projektový záměr  
 Prezenční listiny z PS 
 Zápisy z jednání PS  
 Memorandum (či jiný 
doklad) o spolupráci s 
ostatními partnery 

 Zástupce žadatele se zúčastnil pracovní skupiny v termínu uvedeným 
ve výzvě nositele ITI PMO.   
 V případě, že projektový záměr počítá se zapojením partnerů, je v 
projektovém záměru uveden výčet zapojených  

ANO/NE 

Výsledky projektu jsou udržitelné.   Projektový záměr    Žadatel stručně popíše zajištění udržitelnosti projektu po stránce 
administrativní, finanční a provozní  

ANO/NE 

 


