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KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ 
   

Kritéria formálních náležitostí 

Název kritéria Hodnocení Referenční dokument 

Strategický projekt je přihlášen ve 
formuláři strategického projektu 
v předepsané formě. 

ANO – Strategický projekt je podán/přihlášen ve formuláři strategického projektu 
v předepsané formě do výzvy k předkládání strategických projektů do programového 
rámce. Formulář strategického projektu je úplný.  

NE – Strategický projekt není podán/přihlášen ve formuláři strategického projektu 
v předepsané formě do výzvy k předkládání strategických projektů do programového 
rámce. Formulář strategického projektu není úplný. 

o Výzva k předkládání strategických 
projektů do programového rámce 

o Formulář strategického projektu 

Formulář strategického projektu je 
podepsán oprávněným zástupcem 
žadatele. 

ANO – Formulář strategického projektu je podepsán statutárním zástupcem žadatelem nebo 
pověřeným zástupcem žadatele na základě doložené plné moci. 

NE – Formulář strategického projektu není podepsán statutárním zástupcem žadatelem nebo 
pověřeným zástupcem žadatele na základě doložené plné moci. 

o Formulář strategického projektu 
o Příloha formuláře strategického 

projektu (plná moc) 
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KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 
 

Kritéria přijatelnosti 

Název kritéria Hodnocení Referenční dokument 

Strategický projekt je v souladu 
s integrovaným řešením v koncepční 
části Integrované strategie Ústecko-
chomutovské aglomerace pro 
programové období 2021-2027. 

ANO – Strategický projekt je v souladu s některým z integrovaných řešení v koncepční části 
Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-
2027, konkrétně v podporovaných aktivitách a území daného integrovaného řešení. 

NE – Strategický projekt není v souladu s žádným z integrovaných řešení v koncepční části 
Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-
2027, konkrétně v podporovaných aktivitách a území daného integrovaného řešení. 

o Formulář strategického projektu 
o Integrovaná strategie Ústecko-

chomutovské aglomerace pro 
programové období 2021-2027 

Žadatel splňuje definici oprávněného 
žadatele. 

ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele pro příslušnou výzvu k předkládání 
strategických projektů do programového rámce. 

NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného žadatele pro příslušnou výzvu k předkládání 
strategických projektů do programového rámce. 

o Formulář strategického projektu 
o Výzva k předkládání strategických 

projektů do programového rámce 

Strategický projekt má správně 
nastavené parametry a limity financování. 

ANO – Strategický projekt má správně nastavené parametry/limity/strukturu financování 
(příspěvek EU, příspěvek ze státního rozpočtu atd.) dle výzvy k předkládání 
strategických projektů do programového rámce. 

NE – Strategický projekt nemá správně nastavené parametry a limity financování (příspěvek 
EU, příspěvek ze státního rozpočtu atd.) dle výzvy k předkládání strategických projektů 
do programového rámce. 

o Formulář strategického projektu 
o Výzva k předkládání strategických 

projektů do programového rámce 

Strategický projekt respektuje limity 
celkových způsobilých výdajů. 

ANO – Strategický projekt respektuje limity celkových způsobilých výdajů stanovených ve 
výzvě k předkládání strategických projektů do programového rámce. 

NE – Strategický projekt nerespektuje limity celkových způsobilých výdajů stanovených ve 
výzvě k předkládání strategických projektů do programového rámce. 

o Formulář strategického projektu 
o Výzva k předkládání strategických 

projektů do programového rámce 

Strategický projekt je svým zaměřením 
v souladu s podporovanými aktivitami. 

ANO – Strategický projekt je v souladu s podporovanými aktivitami stanovenými ve výzvě 
k předkládání strategických projektů do programového rámce. 

Shoda s aktivitami: dlouhodobá mezisektorová spolupráce, tzn. zejména: 

 Realizace orientovaného výzkumu s aplikačním potenciálem včetně fáze proof 
of concept 

o Formulář strategického projektu 
o Výzva k předkládání strategických 

projektů do programového rámce 
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 Realizace orientovaného výzkumu ve spolupráci se subjekty aplikační sféry 

 Rozvoj kompetencí a posílení personálního zajištění VO v oblasti duševního 
vlastnictví 

 Vznik a rozvoj struktur a platforem pro efektivní spolupráci výzkumného 
a aplikačního sektoru 

 Navazování partnerství a rozvoj spolupráce s partnery z aplikační sféry 

 Rozvoj spolupráce VŠ a subjektů aplikační sféry již v rámci přípravy budoucích 
výzkumných pracovníků 

 Příprava společných projektových záměrů se subjekty z aplikační sféry do 
národních i mezinárodních grantových schémat 

 Šíření výsledků a výstupů výzkumu realizovaného společně se subjekty 
aplikační sféry 

NE – Strategický projekt není v souladu s  podporovanými aktivitami stanovenými ve výzvě 
k předkládání strategických projektů do programového rámce. 

Neshoda s aktivitami: dlouhodobá mezisektorová spolupráce, tzn. zejména: 

 Realizace orientovaného výzkumu s aplikačním potenciálem včetně fáze proof 
of concept 

 Realizace orientovaného výzkumu ve spolupráci se subjekty aplikační sféry 

 Rozvoj kompetencí a posílení personálního zajištění VO v oblasti duševního 
vlastnictví 

 Vznik a rozvoj struktur a platforem pro efektivní spolupráci výzkumného 
a aplikačního sektoru 

 Navazování partnerství a rozvoj spolupráce s partnery z aplikační sféry 

 Rozvoj spolupráce VŠ a subjektů aplikační sféry již v rámci přípravy budoucích 
výzkumných pracovníků 

 Příprava společných projektových záměrů se subjekty z aplikační sféry 
do národních i mezinárodních grantových schémat 

 Šíření výsledků a výstupů výzkumu realizovaného společně se subjekty 
aplikační sféry 

Harmonogram strategického projektu. 

ANO – Strategický projekt odpovídá harmonogramu uvedenému ve výzvě k předkládání 
strategických projektů do programového rámce (zejména respektuje termín ukončení 
fyzické realizace strategického projektu, termín podání žádosti o podporu a délku 
a návaznost etap). 

NE – Strategický projekt neodpovídá/nerespektuje harmonogram uvedený ve výzvě 
k předkládání strategických projektů do programového rámce (zejména nerespektuje 
termín ukončení fyzické realizace strategického projektu, termín podání žádosti 
o podporu a délku a návaznost etap). 

o Formulář strategického projektu 
o Výzva k předkládání strategických 

projektů do programového rámce 
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Vztah strategického projektu k vlivu na 
životní prostředí a veřejné zdraví v rámci 
environmentálního posouzení (SEA). 

ANO – Strategický projekt je příznivý či neutrální ohledně vlivu na životní prostředí a veřejné 
zdraví v rámci environmentálního posouzení, tedy je/byl připravován v souladu s těmito 
principy: 

 Nepřispívat ke zvyšování produkce skleníkových plynů 
 Neovlivňovat negativně krajinný ráz a nezvyšovat fragmentaci krajiny 

 Neovlivňovat negativně ohniska biodiverzity 

 Nezabírat kvalitní zemědělské a lesní půdy 

 Neovlivňovat negativně kvalitu vod 

 Nepřispívat k narušování ochrany kulturního, historického nebo 
architektonického dědictví 

 Nepřispívat ke zvyšování emisí znečišťujících látek (především polétavý prach) 

 Nepřispívat ke zvyšování nadměrné hlukové zátěže 

 Nevytvářet podmínky zhoršující bezpečnost obyvatel 

 Nenarušovat principy oběhového hospodářství 

NE – Strategický projekt je negativní ohledně vlivu na životní prostředí či veřejné zdraví v 
rámci environmentálního posouzení, tedy je v přímém rozporu s výše uvedenými 
principy. 

o Formulář strategického projektu 
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KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
 

Kritéria věcného hodnocení 

Název kritéria Bodové hodnocení Referenční dokument 

Zajištění financování realizace 
strategického projektu. 

0 bodů – Strategický projekt nemá zajištěné finanční prostředky na realizaci projektu.  

6 bodů – Strategický projekt má nejpozději v den podání/přihlášení formuláře strategického 
projektu schválené finanční prostředky na realizaci projektu či má podloženo 
usnesením statutárního orgánu, že dojde k zajištění finančních prostředků na 
realizaci strategického projektu, pokud se strategický projekt dostane do 
programového rámce.  

o Formulář strategického projektu 
o Výzva k předkládání strategických 

projektů do programového rámce 

Termín podání žádosti o podporu 
strategického projektu do výzvy Řídicího 
orgánu (ŘO). 

0 bodů – Strategický projekt má termín podání žádosti o podporu projektu do výzvy ŘO 
nastaven až od 1. 1. 2025.  

2 bodů – Strategický projekt má termín podání žádosti o podporu projektu do výzvy ŘO 
v rozmezí od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.  

4 bodů – Strategický projekt má termín podání žádosti o podporu projektu do výzvy ŘO 
nastaven do 31. 12. 2023.  

o Formulář strategického projektu 

Indikátory strategického projektu. 

0 – 10 bodů1  

Počet bodů vychází z cílové hodnoty referenčního monitorovacího indikátoru výstupu (resp. 
rozdílem mezi výchozí a cílovou hodnotou indikátoru ve strategickém projektu).  

Vzorec výpočtu: (Cílová hodnota indikátoru ve strategickém projektu/Cílová hodnota 
indikátoru ve výzvě k předkládání strategických projektů do programového rámce) * 10  

(Počet bodů je zaokrouhlován na jedno desetinné místo) 

o Formulář strategického projektu 
o Výzva k předkládání strategických 

projektů do programového rámce 

Efektivita strategického projektu. 
(Kritérium bude využito pouze v případě, kdy 
bude u dvou a více projektů shodný celkový 
počet bodů.)2 

Efektivita projektů bude stanovena na základě vzorce:  

 

o Formulář strategického projektu 
o Výzva k předkládání strategických 

projektů do programového rámce 

                                                      

1 10 bodů je hranice/maximální počet bodů i pro projekty, které by dle výpočtu mohly získat vyšší hodnotu/počet bodů 

2 Pokud o pořadí projektu nerozhodne ani rozřazovací kritérium Efektivita strategického projektu, budou strategické projekty seřazeny dle pořadí data a času podání Formuláře 

strategického projektu. 
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Cílová hodnota indikátoru strategického projektu (resp. rozdíl mezi výchozí a cílovou hodnotou 
indikátoru ve strategickém projektu)/Příspěvek EU ve strategickém projektu 

 
Pořadí posuzovaných strategických projektů bude stanoveno na základě výše zmíněného 
výpočtu v rámci vzájemného posuzování. Pořadí strategických projektů bude stanoveno od 
nejvyšší hodnoty uvedeného výpočtu. Pro výpočet tohoto kritéria bude využit referenční/hlavní 
indikátor dle výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce ITI. 

 
 


