
Způsob hodnocení

Ano/Ne/

Nerelevantní

Opravitelné

Ano/Ne

1.1 Strategický projekt je podán v předepsané formě Ne

1.2
Strategický projekt je finalizován v čase před ukončením výzvy nositele ITI OA na programové rámce

Ne

1.3
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované ve výzvě na předkládání 

strategických projektů do programových rámců ITI OA
Ano

1.4 Projekt respektuje limity celkových způsobilých výdajů stanovené ve výzvě nositele Strategie ITI OA Ano

1.5 Projekt má jednoznačně popsané předpokládané financování Ano

Způsob hodnocení

Ano/Ne/

Nerelevantní

Opravitelné

Ano/Ne

Obecná kritéria přijatelnosti doporučená metodickým pokynem INRAP

2.1A Strategický projekt je v souladu s podporovanými aktivitami daného operačního programu Ne

2.2A
Strategický projekt je v souladu se specifickými podmínkami ŘO OP v rámci výzvy na předkládání 

programových rámců
Ne

2.3A
Strategický projekt je v souladu s tematickým zaměřením ITI, strategickým cílem a některým z jeho 

specifických cílů a je zařazen do jednoho opatření. 
Ne

2.4A Projekt je realizován na území Olomoucké aglomerace Ne

2.5A Potřebnost realizace projektu je odůvodněná Ne

2.6A Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na vymezené území Ne

2.7A
Projekt má jednoznačně určené žadatele a v případě dalších zapojených subjektů je jednoznačně popsána 

jejich role v projektu
Ne

2.8A
Žadatel zvolil všechny indikátory uvedené ve výzvě relevantní k předkládanému projektovému záměru

Ne

2.9A Výsledky projektu jsou udržitelné Ne

2.10A
Výše celkových nákladůje v souladu s ustanoveními Výzvy o minimální absolutní výši celkových nákladů 

Ano

Specifická kritéria přijatelnosti stanovená řídicím orgánem operačního programu

2.1B Projekt je v souladu s RIS3 strategií Olomouckého kraje Ano

Specifická kritéria přijatelnosti nositele ITI OA

2.1C Projekt přispívá k plnění minimálně jednoho z tematických integrovaných řešení Strategie ITI OA Ne

2.2C Předkladatel prokazatelně připravoval projektový záměr v koordinaci s nositelem ITI OA Ne

Způsob hodnocení

Bodové

Opravitelné

Ano/Ne

3.1 Připravenost projektu:

 - Veřejnoprávní akt s nabytím právní moci umožňující realizaci projektu 12

 - podaná žádost o stavební povolení nebo žádost o společné povolení 8

 - podepsaná smlouva o zpracování DSP/DUSP či jiný dokument smlouvu nahrazující 5

 - vydané ÚR s nabytím právní moci 2

 - nerelevantní (je třeba doložit vyjádření SÚ) 12

3.2
Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v 

tabulce schválených projektů stakeholdera)
10

3.3 Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou 5

Celkový počet bodů
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