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VÝBĚROVÁ KRITÉRIA 
PROGRAM – Poradenství 

Podpora poradenských služeb poskytovaných MSP externími poradci 

Výzva I – 2. pokračování  
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
 

Registrační číslo: 
 

Žadatel: 
 

Název projektu: 
 

Místo realizace projektu: 
 

Požadovaná částka (dotace): 
 
______________Kč   

 
 
 

Metodika hodnocení 
 
Výběrová kritéria jsou rozdělena na dvě základní části:  

- část A: vylučovací kritéria ANO/NE   
- část B: projektová kritéria hodnocení podle stupně kvality            a) plně vyhovující 
                                                                                                          b) vyhovující 
                                                                                                          c) nevyhovující              

Každá část je dále členěna. 
 
Pokud projekt předložený žadatelem o dotaci získá v části A alespoň jedno záporné 
hodnocení, bude projekt z dalšího hodnocení vyřazen jako nepřijatelný. 
Pokud žadatel získá v části B alespoň u jednoho kritéria stupeň c) bude projekt 
z dalšího hodnocení vyřazen jako nepřijatelný. 
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A  Vylučovací kriteria  
– vyplňuje zprostředkující subjekt (agentura CzechInvest) 
 

ANO/NE Zdroj 
informace 

 1. Projekt splňuje podmínky přijatelnosti a jeho cíle jsou 
v souladu s hlavními cíli programu a výzvy. Výstupy projektu 
jsou určeny pro odvětví vymezená ve  výzvě.  
 
 

plná 
žádost 

2. Projekt má pozitivní či neutrální vliv na  udržitelný rozvoj, a to 
po stránce ekonomické, sociální a environmentální, a na 
zdraví lidí 

 plná 
žádost 

3. Projekt respektuje zásady rovných příležitostí  
  

 plná 
žádost 

4. 
 Finanční zdraví žadatele: posoudí zprostředkující subjekt na 

základě ratingu; v případě hodnocení horšího než C+ je 
projekt vyloučen.  
       
Komentář: 
Součástí tohoto kriteria je i posouzení proveditelnosti projektu 
z pohledu finančních předpokladů žadatele. 
 
 

 data 
z účetních 
výkazů 
doložená 
při podání 
registrační 
žádosti  

V případě vyřazení projektu na tomto místě zprostředkující subjekt uvede řádné zdůvodnění. 
V případě vyloučení z důvodu nesplnění kriteria 4 se bude opírat o odborné posouzení finančním 
analytikem zprostředkujícího subjektu (Agentura CzechInvest).  
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B  Projektová kritéria 
hodnocení podle stupně kvality – vyplňuje zprostředkující 
subjekt (agentura CzechInvest) 

Stupeň 
a), b), c) Zdroj informace 

1. Projekt je zaměřen na podporu poradenských služeb 
v oblasti inovace produktu nebo inovace procesu, 
organizační inovace, marketingové inovace,  

Podnikatelský záměr – 
součást plné žádosti  

2 Ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti 
projektu 
       

Komentář: 
Hodnocení se zaměřuje na projekt a na jeho 
realizovatelnost především z hlediska reálnosti využití 
vlastních zdrojů pro financování projektu, zda náklady na 
předložený projekt stojí na reálných základech (tvorba 
provozního CF).  
 

 Finanční realizovatelnost 
projektu doložená při podání 
plné žádosti 

3 Realizovatelnost výstupu projektu  
Komentář: 
Hodnocení se zaměřuje na využitelnost navrhovaného 
výstupu poradenského projektu v plánovaných inovačních 
procesech podniku uvedených v podnikatelském záměru. 

Podnikatelský záměr – 
součást plné žádosti 
 
 

4. Kvalita poradce 

 
Komentář: 
Hodnocení se zaměřuje na úplnost dokladů a soulad 
 odbornosti externího poradce se zaměřením projektu. 

V plné žádosti bude 
k externímu poradci 
doloženo: 
- oprávnění k poskytování 
poradenských služeb podle 
platných právních předpisů 
- min. 2 kladné reference od 
různých podnikatelů za 
posledních 12 měsíců 

5. Udržitelnostvýsledků projektu po dobu 3 let 
Komentář: 
Hodnocení se zaměřuje na schopnost zajistit udržitelnost 
výsledků poradenského projektu po ukončení jeho 
realizace podle toho jak je uvedena v podnikatelském 
záměru. 
 

Podnikatelský záměr -  
součást plné žádosti  
 

Souhrnný komentář za část B 

Zdůvodnění zhodnocení kriterií ze skupiny B. 
 
Celkové hodnocení projektu                                              
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Souhrnné hodnocení předloženého projektu v podobě: 
 
 

doporučuji – nedoporučuji k přijetí – doporučuji s výhradou (uvést) 
 
 

Výhrada: 
 
 
Souhrnný komentář k projektu 
Nejvýznamnější rysy posudku, případně další relevantní postřehy a názory, pro něž nebyla nalezena 
v hodnotící tabulce opora.  
Abstrakt posudku.  
Podkladem jsou souhrnná hodnocení dílčích částí.  
 
 
 
V 
 
Dne: 
 
 

 
Podpis : 
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