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Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti projektu ANO / NE 

Kritéria formálních náležitostí projektu  

Bod 1 - Způsobilost žadatele  

Je žadatel v projektu vhodným žadatelem ve FMP? 
 

Bod 2 - Žádost je podepsána platným elektronickým podpisem statutárních 

zástupců/zástupce žadatele nebo osoby zmocněné k jejich zastupování  

Je žádost podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem statutárních 

zástupců/zástupce žadatele nebo osoby zmocněné k jejich zastupování? 

 

Bod 3 - V žádosti jsou vyplněna všechna pole a jsou tato pole vyplněna dvojjazyčně 

Vyplnil žadatel v žádosti veškerá pole a vyplnil tato pole v obou jazycích?  

V tomto kritériu sekretariát posuzuje pouze, zda v některém z polí nechybí zcela text 

v některém z obou jazyků. Nezkoumá se věcný obsah uvedených informací.  

Pokud žadatel omylem zamění český a polský text, ale přesto je možné danou část žádosti 

hodnotit, považuje se takové dvojjazyčně pole za vyplněné. 

 

Bod 4 - Jsou předloženy všechny požadované přílohy a splňují formální požadavky 

na úplnost 

Předložil žadatel všechny povinné přílohy, které vyplývají z charakteru projektu či typu 

žadatele?  

Sekretariát zkontroluje, zda obsahují všechny formální náležitosti (např. razítko, podpis). 

Obsah přílohy se v tomto kritériu nehodnotí. 

 

Kritéria přijatelnosti projektu  

Bod 1 - Projektová žádost je v souladu s věcným zaměřením výzvy 

Je projektová žádost v souladu s celkovým zaměřením a parametry výzvy, především 

s věcným zaměřením a zacílením výzvy? 

 

Bod 2 - Projekt je v souladu s příslušnou legislativou  

Sekretariát ověří přiložená prohlášení žadatele. 

Jsou prohlášení v souladu s předpisy týkajícími se ochrany životního prostředí, stavebním 

zákonem, zákonem o vodách apod.? Dále, zda projekt obecně zajišťuje: 

• zachování, ochranu a zlepšení kvality životního prostředí, 

• ochranu lidského zdraví, 

• rozumné a racionální využívání přírodních zdrojů, 

 



               

• podporu opatření na mezinárodní úrovni zaměřených na řešení regionálních a 

globálních environmentálních problémů, zejména boje proti změnám klimatu. 

Bod 3 - Projekt nemá dvojí financování 

Sekretariát zkontroluje na základě přiloženého Čestného prohlášení žadatele, zda výdaj 

nebo jeho část není financován z veřejných zdrojů dvakrát. Pokud se na financování 

výdaje nebo jeho části podílí více veřejných zdrojů, nesmí jejich součet překročit 100 % 

hodnoty výdaje. 

V případě, že žadatel nepotvrdí čestná prohlášení, je dané kritérium přijatelnosti 

považováno za nesplněné. 

 

Bod 4 - Projekt nemá zásadní negativní vliv na životní prostředí 

Sekretariát zkontroluje, zda nemá projekt svými aktivitami zásadně negativní vliv 

na životní prostředí. V případě nutnosti sekretariát v tomto bodě využije odborné pomoci 

expertů. Pokud projekt přímo nebo zprostředkovaně ovlivní zvláště chráněné území nebo 

lokalitu soustavy Natura 2000, ověří sekretariát absenci negativního vlivu na životní 

prostředí kontrolou přiloženého stanoviska příslušného orgánu. 

 

Bod 5 - Projekt respektuje rovnost mužů a žen a neobsahuje jakékoli prvky diskriminace 

Sekretariát zkontroluje, že projektové aktivity nevytváří žádnou diskriminaci a zda jsou 

v projektu zohledněny, pokud je to vhodné, potřeby lidí se speciálními potřebami. 

 

Bod 6 - Projektová žádost je v souladu s finančními parametry výzvy  

Podle rozpočtu projektu sekretariát zkontroluje, zda je projekt v souladu s finančními 

parametry výzvy.  

 

Bod 7 - Výdaje projektu uvedené v žádosti neodporují pravidlům způsobilosti FMP 

a výzvy 

Sekretariát zkontroluje, zda výdaje uvedené v rozpočtu projektu jsou v souladu s výzvou 

a pravidly FMP.  

V případě, že se některé výdaje jeví jako neefektivní a je potřebná jejich podrobnější 

specifikace, je žadatel vyzván k podrobnějšímu rozepsání příslušných položek 

podrobného rozpočtu a doložení dalších podkladů. Zjistí-li sekretariát zjevné porušení 

pravidel způsobilých výdajů, vyzve žadatele, aby takový výdaj přeřadil zčásti nebo celý do 

rozpočtové kapitoly „Nezpůsobilé výdaje“. Pokud žadatel na základě výzvy nezpůsobilé 

výdaje nepřeřadí do rozpočtové kapitoly „Nezpůsobilé výdaje“, nebo pokud až na základě 

doplnění po výzvě jsou některé výdaje identifikovány jako nezpůsobilé, sekretariát o tyto 

nezpůsobilé výdaje rozpočet projektu sníží a projekt postoupí do dalšího hodnocení, tj. 

kritérium bude považováno za splněné. 

 



               

Bod 8 - Je zajištěna udržitelnost projektu 

Podle popisu projektu uvedeném v žádosti a podle čestného prohlášení, sekretariát 

zkontroluje, zda je zajištěna udržitelnost projektu. 

V případě, že udržitelnosti projektu je popsána příliš obecně, sekretariát může po žadateli 

požadovat upřesnění. Pokud i po upřesnění má sekretariát stále pochybnosti o zajištění 

udržitelnosti projektu resp. pokud žadatel nic neupřesní, sekretariát uvede tuto 

skutečnost v komentáři. 

 

Bod 9 - Splňují všechny předložené přílohy věcné náležitosti 

Sekretariát zkontroluje, zda předložené přílohy jsou úplné, relevantní a aktuální. 

V případě pochybností o pravdivosti údajů uvedených v přílohách a čestných 

prohlášeních, má sekretariát právo vyzvat žadatele k doložení relevantními dokumenty. 

 

Bod 10 - Obě jazykové verze nejsou z hlediska obsahu v rozporu 

Sekretariát zkontroluje, zda obsah dvoujazyčných polí žádosti je významově shodný 

a nedochází tak k významovému rozporu mezi českou a polskou verzí žádosti u informací 

rozhodných pro hodnocení projektové žádosti. Drobné nepřesnosti, gramatické 

a stylistické chyby nejsou důvodem pro vyřazení projektové žádosti. 

V případě, že v jedné jazykové verzi chybí část textu, který je rozhodný pro hodnocení 

projektové žádosti, potom obě verze nelze považovat za shodné. V takovém případě 

sekretariát zašle žadateli výzvu na doplnění. 

 

Bod 11 - Projekt splňuje podmínky výzvy z hlediska umístění realizace  

Sekretariát zkontroluje umístění realizace. Kontroluje se soulad s podmínkami výzvy. 

Projekt může být realizován v programové oblasti na obou stranách hranice nebo pouze 

v jedné ze zemí. V každém případě však musí být jasně viditelný dopad projektu a jeho 

přínos pro programovou oblast. 

 

  
 

 

 


