Nejčastější důvody vyřazení žádostí v hodnocení přijatelnosti
Abychom žadatelům ve třetím kole výzvy napomohli ke správnému zpracování žádosti, uvádíme
přehled nejčastějších chyb, které byly identifikovány v žádostech při hodnocení přijatelnosti. Kritéria
přijatelnosti jsou neopravitelná. Pokud žadatel udělá v žádosti o finanční podporu chybu v
náležitostech, které jsou hodnoceny v kritériích přijatelnosti, je jeho žádost z dalšího hodnocení
vyřazena.
Seznam všech kritérií přijatelnosti naleznete v Příručce pro žadatele, str. 50. Tabulka s hodnocenými
kritérii přijatelnosti se rovněž nachází přímo na formuláři žádosti o finanční podporu, kde si můžete
sami zkontrolovat, zda Vaše žádost všechna uvedená kritéria splňuje.
Nejčastější důvody vyřazení žádosti v hodnocení přijatelnosti:
1) Nesplnění kritéria č. 7 „Plánované aktivity projektu jsou v souladu s textem výzvy.“








Projekt vykazuje riziko veřejné podpory – aktivity podporované ve výzvě č. 77 nesmí mít
charakter veřejné podpory (informace o veřejné podpoře naleznete v příručce D7 „Veřejná
podpora a podpora de minimis“). Příkladem aktivit, které nelze podpořit z výzvy č. 77, je
podnikové vzdělávání zaměstnanců (zvýšením kvalifikace zaměstnanců by došlo ke
zvýhodnění organizace žadatele nebo partnera na relevantním trhu) nebo aktivity zaměřené
na propojení poptávky a nabídky na pracovním trhu formou zřízení webových stránek s
profily účastníků projektu a prostorem pro zaměstnavatele s prezentací poptávaných pozic
(došlo by k podpoře ekonomické činnosti organizace žadatele nebo partnera a tím ke
zvýhodnění jeho organizace na trhu v oblasti služeb na zprostředkování práce).
Chybí povinná samostatná klíčová aktivita na šíření výstupů projektu a šíření know-how
získaného v rámci mezinárodní spolupráce. Informace jsou například uvedeny dílčím
způsobem v různých částech žádosti, samostatná aktivita ale chybí.
Chybí vazba na trh práce, resp. projekt není v souladu s cíli operačního programu a výzvy. Jak
se uvádí v programovém dokumentu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, tento
operační program se orientuje na vzdělávání a rekvalifikace osob, které již jsou na trhu práce,
na další zvyšování jejich zaměstnatelnosti, dále především na začleňování nezaměstnaných
na trh práce a na preventivní opatření pro fyzické osoby, které jsou ohroženy
nezaměstnaností.
U vyloučených projektů se zlepšení postavení cílové skupiny na trhu práce prostřednictvím
projektových aktivit pouze implicitně předpokládá (např. projekt je zaměřen hlavně na
zlepšení know-how v oblasti zdravotní péče o cílovou skupinu), chybí v něm však popis
specifických problémů, se kterými se cílová skupina potýká na trhu práce a vhodné aktivity
k jejich odstranění, nebo zapojení zaměstnavatelů či jiná další aktivita, která by pomohla
cílové skupině řešit jejich konkrétní problémy na trhu práce.
Projekt není v souladu s cíli operačního programu a zaměřením by spadal spíše do programu
jiného, nejčastěji jde o překryv s Operačním programem Vzdělávání pro
konkurenceschopnost v případě projektů, které se zaměřují na podporu vzdělávacích aktivit,
kdy cílovou skupinou projektu jsou žáci a studenti, u kterých se vstup na trh práce aktuálně

nepředpokládá (jde např. o diagnostiku budoucího povolání a vyhledávání talentů u dětí a
studentů).
2) Nesplnění kritéria č. 9 „Podpora z OP LZZ ve struktuře výdajů respektuje limity pro jednotlivé
skupiny výdajů stanovené jak obecnými pravidly OP LZZ tak i příslušnou výzvou.“




V žádosti není splněn limit minimálního procenta nákladů určených na tzv. „mezinárodní
aktivity“ s označením „TNC“ v rozpočtu projektu (min. 25% z celkových přímých způsobilých
výdajů rozpočtu, bez osobních nákladů a po odečtení přímých výdajů – bod 3.4.2. výzvy).
Není správně vyčísleno procento nepřímých nákladů (bod 9. výzvy).

3) Nesplnění kritéria č. 2 „Žadatel splňuje definici pro předkladatele projektu uvedenou v příslušné
výzvě a má sídlo na území České republiky (v případě právnické osoby) nebo je občanem EU s trvalým
pobytem a povolením k podnikání vydaným na území ČR (u fyzické osoby).“


Neoprávněnost žadatele
Vymezení oprávněných žadatelů o finanční podporu je stanoveno v bodě 3.3. výzvy. Dle textu
výzvy jsou oprávněnými žadateli ve výzvě pouze:
o Obce, kraje a jimi zřizované organizace,
o Nestátní neziskové organizace,
o Výzkumné a vzdělávací instituce.
Pro uznání žadatele jako výzkumné, nebo vzdělávací instituce musí být splněny podmínky,
stanovené ve výzvě (tedy doložení výpisu z Obchodního rejstříku nebo živnostenského listu,
kde jedním z předmětů činnosti je výzkum/vzdělávání, nebo výpisu z Rejstříku veřejných
výzkumných institucí. Bez doložení těchto výpisů není možné uznat organizaci jako vzdělávací
či výzkumnou instituci).

4) Nesplnění kritéria č. 3 „Partner je právnická nebo fyzická osoba se sídlem v některém členském
státě EU a je oprávněným partnerem dle textu výzvy.“


Žádný ze zahraničních partnerů nepochází z členské země EU.
Dle textu výzvy musí být zahraničním partnerem minimálně jeden partner ze země EU,
ostatní partneři pak mohou pocházet také ze zemí ESVO.



Neoprávněnost partnera
Partner musí splňovat podmínky stanovené pro oprávněnost žadatele. Výjimky tvoří:
Organizační složky státu a jimi zřizované organizace, které nemohou být partnery, ale pouze
spolupracujícími organizacemi. Úřad práce, obce a kraje, které mohou být pouze partnery
bez finančního příspěvku.

5) Nesplnění kritéria č. 1: „Žádost byla finálně uložena v systému Benefit7 ve formuláři
odpovídajícímu dané výzvě a verze elektronické a tištěné žádosti jsou (dle kontrolních znaků - Hash)
shodné.“


Žádost není finalizována v Benefit7.

