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FORMÁLNÍ POSOUZENÍ  

A) Kontrola formálních náležitostí ano ne 

1. Žádost byla vyplněna v předepsaném formuláři – 1 originál a 1 kopie (elektronicky).   

2. Žádost byla doručena minimálně 30 pracovních dní před zahájením plánované 

iniciativy. Pokud ne, bylo její pozdější předložení náležitě zdůvodněno. 
  

3. Všechny předepsané informace byly vyplněny do žádosti, včetně podpisu 

zodpovědného pracovníka za instituci žadatele a řádně vyplněného data. 
  

4. Žadatelem byla řádně vyplněna všechna označená pole.   

5. Požadované přílohy jsou doloženy.   

B) Kontrola oprávněnosti   

6. Žadatel je oprávněný.   

7. Iniciativy jsou oprávněné, jsou neziskového charakteru a přispívají k rozvoji 

bilaterálních vztahů. 
  

8. Všechny indikované výdaje jsou způsobilé.   

9. Maximální výše výdajů je v souladu s přílohou I. Pokynu pro žadatele a příjemce 

grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni a jednotlivé položky 

nepřekračují maximální povolené způsobilé výdaje. 

  

C) Kontrola komplementarity   

10. Navržené iniciativy nelze hradit z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové 

úrovni. 
  

V průběhu kontroly formálních náležitostí je možné žadatele vyzvat k doplnění chybějících či dodatečných 

informací potřebných pro posouzení žádosti. Žadatel je povinen tyto informace doplnit nejpozději 10 

pracovních dní od vyzvání (e-mailem). 

Předložení žádosti k hodnocení   

Žádost je předložena k hodnocení, pokud jsou všechny body 1-10 zodpovězeny „ANO“.  

Pokud je odpověď k některé z otázek 6 – 10 „NE“, nebude Žádost o uvolnění prostředků z Fondu 

postoupena k hodnocení a nebude schválena. 

 

 
 

PODROBNÉ HODNOCENÍ 
 

Celkový 

počet 

Popis a zdůvodnění žádosti 52 

Návrh iniciativ odpovídá cílům Fondu.  

Návrh napomáhá posilování bilaterálních vztahů.  

Návrh je jasně strukturován, aktivity jsou vzájemně provázány a garantují dosažení 

očekávaných výsledků. 

 

Časový harmonogram navržených aktivit je jasný a realistický.  

Rozpočet a limity 30 

Návrh rozpočtu odpovídá navrženým aktivitám.  

Přínos pro ČR  - Navrhované iniciativy znamenají v dané oblasti přínos pro Českou 

republiku. 
15 

Přínos pro prioritní programovou oblast pro daný rok - Navrhované iniciativy 

znamenají v dané oblasti přínos pro prioritní oblast v rámci posílení bilaterálních vztahů 

v konkrétním roce. 

3 

Celkový počet bodů 100 

Žádost je schválena, pokud je průměr bodového hodnocení za oba hodnotitele min. 75 bodů. 

 

 

 


