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Příloha č. 4 

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK

Inovace

Metodika bodování

Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: 

A Binární (vylučovací) kritéria

B Připravenost žadatele k realizaci projektu (hodnotící kritérium, max. 15 bodů)

C Potřebnost a relevance projektu (hodnotící kritérium, max. 60 bodů)

D Hospodárnost rozpočtu (hodnotící kritérium, max. 18 bodů)

E Specifická kritéria (hodnotící kritérium, max. 7 bodů)

Výběrová kritéria jsou rozdělena dle jednotlivých podporovaných aktivit. Část A je společná pro 
všechny aktivity programu.

Pokud projekt předložený žadatelem o dotaci získá v části A alespoň jedno záporné 
hodnocení, bude projekt z dalšího hodnocení vyřazen jako nepřijatelný.

Části B až E jsou bodovací – přidělený počet bodů se může pohybovat v uvedeném bodovém 
rozpětí dle posouzení hodnotitele. Každá část obsahuje prostor pro komentář bodového 
hodnocení, který je nedílnou součástí posudku projektu provedeného hodnotitelem. Prostor pro 
komentář může být dle potřeby rozšířen. V tomto komentáři hodnotitel MUSÍ vlastními slovy 
zdůvodnit výši bodového hodnocení. Součet bodů za části B až E je celkovým bodovým 
ohodnocením projektu. 

Projekt může získat maximálně 100 bodů. Minimální počet bodů potřebných pro naplnění 
kritérií programu a schválení projektu je 60. 

Nesplnění kritérií programu zakládá důvod pro neschválení žádosti o poskytnutí dotace.
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Kritéria hodnocení pro inovaci produktu a procesu

A - Binární (vylučovací) kritéria
1.

Náplň projektu, jeho cíl, technické provedení i způsobilé výdaje jsou v souladu 
s hlavními parametry programu a výzvy. Výstupy projektu se projeví vodvětvích 
ekonomických činností vymezených v programu. ANO - NE

1.1 Projekt je zaměřen na realizaci alespoň jedné z podporovaných aktivit 
vymezených v bodě 3.1 programu ve smyslu vymezení základních pojmů pro 
inovace produktu a procesu

ANO - NE

Inovace produktu ANO - NE
Inovace procesu
Komentář:
Inovace produktu = zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a 
služeb.
Inovace procesu = zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.

1.2 Technická proveditelnost projektu

Z hlediska technické proveditelnosti se hodnotí následující:
- Východiska projektu, tj. zda v popisu projektu jsou poskytnuty úplné a validní 

informace.
- Podnikatelský záměr je zpracován v požadované struktuře
- Organizační zajištění realizace projektu, tj. především zkušenosti žadatele 

s podobnými projekty a zkušenosti klíčových pracovníků realizujících projekt
- Způsobilé výdaje jsou v souladu s Výzvou a žadatel prokázal jejich nezbytnost 

pro realizaci projektu

1.3 Ekonomická a finanční proveditelnost projektu

Hodnocení ekonomické a finanční realizovatelnosti projektu se zaměřuje přímo na 
projekt a na jeho realizovatelnost, a to jak z hlediska reálnosti využití finančních zdrojů 
(vlastních i cizích) pro financování projektu, tak i z hlediska uplatnitelnosti řešení na 
trhu. Hodnotí se, zda náklady na předložený projekt a tržby z projektu jsou na reálných 
základech (tvorba provozního CF) a efektivností parametry projektu. V případě 1 
subjektu, který žádá v rámci 1 výzvy o dotaci 25 mil. Kč a více bude ekonomická a 
finanční proveditelnost projektu posuzována i ekonomickým hodnotitelem.

Informace potřebné k hodnocení
 Podnikatelský záměr

ANO – NE

ANO - NE

2. Projekt dosahuje v oblasti inovace produktu nebo inovace procesu nejméně 5. 
inovačního řádu dle Valenty1 u MSP, resp. nejméně 6. inovačního řádu dle 
Valenty u velkých podniků.

ANO - NE

Komentář:
Schéma klasifikace řádů inovace dle Valenty:

                                                          
1 Valenta, František. Inovace v manažerské praxi. Praha: Velryba, 2001
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Informace potřebné k hodnocení:
 Podnikatelský záměr

3. Vazba projektu na aktivity VaV. Projekt musí splňovat následující podmínky: ANO – NE

Vývoj je již ukončen. ANO – NE

Projekt využívá výsledků vlastního VaV, výsledků VaV vzniklých ve spolupráci, či 
v podobě transferu technologie při realizaci projektu.

ANO – NE

a) V případě využití výsledků VaV vzniklých vlastní činností či ve spolupráci musí 
žadatel doložit existenci funkčního prototypu/vzorku.
b) Při transferu technologie musí žadatel doložit existenci funkčního prototypu/vzorku 
a tento transfer musí být smluvně doložen.

ANO – NE

Komentář:
V případě ekonomicky propojených osob se považují aktivity VaV vzniklé ve 
společném VaV centru za vlastní VaV za předpokladu, že bude žadatelem doloženo, 
např. ve formě interní směrnice či smlouvy, že mají právo využívat výsledky VaV aktivit 
tohoto centra.

Transferem technologie se pro účely programu rozumí přenos technologie (např. 
prototypy, technologické součásti, apod.) či technologického postupu (např. 
technologická řešení, výrobní postupy, spod.) včetně intelektuálního vlastnictví (např. 
patenty, licence, apod.) a know-how vyvinutých výzkumnou institucí či vysokou školou 
pro účely průmyslové aplikace u jiného subjektu. V případě dalších subjektů se 
transferem technologie rozumí pouze přenos takových řešení, které jsou chráněny 
právy průmyslového vlastnictví (patenty/vynálezy, průmyslové nebo užitné vzory), a 
to buď formou přímého nákupu práva průmyslového vlastnictví či nákupu licence 
k jeho využití.
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Dokumentace prokazující výsledky VaV, transfer technologie a existenci 
funkčního prototypu/vzorku je povinnou přílohou studie proveditelnosti. Je 
požadováno jednoznačné doložení existence funkčního prototypu 
produktu/procesu (dle hlavního zaměření projektu), a to formou např. protokolů 
ze zkoušek a testování.

Informace potřebné k hodnocení:
 Podnikatelský záměr

4. Projekt respektuje zásady rovných příležitostí
Komentář:
Z návrhu projektu musí být zřejmé, že nabízí příležitosti všem skupinám obyvatel, 
které splňují požadované kvalifikační předpoklady.

ANO - NE

5. Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí a na zdraví lidí

Komentář: 
Při posuzování vlivu na ŽP se posoudí, zda opatření, kroky a práce během realizace 
projektu a jeho finální výsledek, nepoškozují ŽP nebo na něho nemají jiný negativní 
vliv, ať už přímý nebo nepřímý. Naopak, projekt a jeho výsledek by měl být kŽP šetrný 
a v případě možnosti by i mohl napomáhat regeneraci ŽP. Hodnocení se zaměřuje 
zejména na problematiku ochrany ovzduší, vody, omezení hlučnosti, vibrací, produkci 
odpadů, snížení energetické a materiálové náročnosti, apod.

ANO - NE

V případě vyřazení projektu na tomto místě hodnotitel uvede řádné zdůvodnění. 

B Připravenost žadatele k realizaci projektu

Počet 

bodů

1. Uskutečněné transfery technologií za poslední 3 roky ve formě využití práv 
průmyslového vlastnictví (vynálezu/patentu, průmyslového nebo užitného 
vzoru)

 Více než 1 transfer 2

 Alespoň 1 transfer 1

 Žádný transfer 0

Komentář:
Transfer technologie musí být doložen relevantními dokumenty.

Informace potřebné k hodnocení:
 Podnikatelský záměr
 Relevantní dokumenty prokazující transfer technologie

2. Spolupráce s veřejnými výzkumnými institucemi či vysokými školami 
v oblasti VaV aktivit za posledních 5 let

 Dlouhodobý kontrakt na společném výzkumu 5

 Alespoň jeden kontrakt (např. měření, testování) 3

 Žádný kontrakt 0

Komentář:
Spolupráce musí být doložena smlouvami, popř. objednávkami.

Spolupráce se jednoznačně vztahuje na spolupráci v oblasti VaV nikoliv např. na 
vedení diplomových prací či povinné praxe studentů, sponzorování, apod.

Informace nutné k hodnocení:
 Podnikatelský záměr
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 Relevantní dokumenty prokazující spolupráci v oblasti VaV
3. Spolupráce s ostatními firmami při výzkumu a vývoji za posledních 5 let

 Dlouhodobý kontrakt na společném výzkumu 4

 Alespoň jeden kontrakt (např. měření, testování) 2

 Žádný kontrakt 0

Komentář:
Spolupráce musí být doložena smlouvami, popř. objednávkami.

Informace nutné k hodnocení:

 Podnikatelský záměr
 Relevantní dokumenty prokazující spolupráci při výzkumu a vývoji

Informace potřebné k hodnocení:
 Podnikatelský záměr

4. Náklady na zvyšování kvalifikace zaměstnanců za poslední 3 roky (% 
vynaložených nákladů z celkových mzdových nákladů firmy – průměr za 3 roky)

 Více než 0,9 % 2

 0,3 – 0,9 % 1

 Méně než 0,3 % 0

Informace potřebné k hodnocení:
 Podnikatelský záměr

5. Vzdělanostní struktura zaměstnanců (% podíl VŠ vzdělaných pracovníků 
inženýrsko-technických oborů na celkovém počtu pracovníků)

 Více než 30 % 2

 10 – 30 % 1

 Méně než 10 % 0

Informace potřebné k hodnocení:
 Podnikatelský záměr

B. Celkem bodů /15

Slovní komentář za část B:

Hodnotitel detailně zdůvodní svoje hodnocení u každého z kritérií ze skupiny B. Toto hodnocení bude 

vkládáno přímo do MS2014+. Na závěr každé kategorie provede rovněž souhrnné hodnocení.

C Potřebnost a relevance projektu

Počet 

bodů

1. Tržní potenciál

 Uvedení nového/inovovaného produktu nebo procesu, které vede 
k otevření nových trhů

10

 Uvedení produktu nebo procesu šetrných k životnímu prostřední, nebo 
rozšíření výrobkového portfolia, nebo zlepšení kvality výrobků, které 
rozšíří stávající tržní segment

7

 Uvedení produktu nebo procesu šetrných k životnímu prostředí, nebo 
rozšíření výrobkového portfolia, nebo zlepšení kvality výrobků, které 
budou obsluhovat stávající tržní segment

5
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 Pouhá pasivní reakce na situaci na trhu (udržení tržního podílu, náhrada 
zastarávajících produktů, snížení výrobních nákladů apod.), projekt bude 
obsluhovat stávající tržní segment

1

 Žádná vazba či žadatel vazbu neuvádí 0
Žadatel doloží samostatnou přílohou (analýzou trhu) či uvede projektovém 
záměru. Zde se hodnotí rozsah inovace z hlediska trhu, nikoliv ovšem 
geografického. Geografické hledisko projektu je hodnoceno v bodě C4.

Informace potřebné k hodnocení:

 Podnikatelský záměr

2. Jaký je typ novosti procesu z hlediska inovačních řádů dle Valenty? (bude 
hodnoceno pouze v případě realizace aktivity inovace procesu)

 Projekt přináší inovaci 9. řádu 15

 Projekt přináší inovaci 8. řádu 13

 Projekt přináší inovaci 7. řádu 11

 Projekt přináší inovaci 6. řádu 9

 Projekt přináší inovaci 5. řádu 7

 Projekt přináší inovaci 4. a nižšího řádu 0

Informace potřebné k hodnocení:

 Podnikatelský záměr

 Další relevantní dokumenty
2. Jaký je typ novosti výsledného produktu z hlediska inovačních řádů dle 

Valenty? (bude hodnoceno pouze v případě realizace aktivity inovace produktu)

 Projekt přináší inovaci 9. řádu 15

 Projekt přináší inovaci 8. řádu 13

 Projekt přináší inovaci 7. řádu 11

 Projekt přináší inovaci 6. řádu 9

 Projekt přináší inovaci 5. řádu 7

 Projekt přináší inovaci 4. a nižšího řádu 0

Informace potřebné k hodnocení:

 Podnikatelský záměr

 Další relevantní dokumenty

4. Stupeň novosti výsledného produktu ve vztahu k trhu (bude hodnoceno pouze 
v případě realizace aktivity inovace produktu)

 Nový ve světě 10

 Nový v EU 8

 Nový v regionu střední Evropy (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) 6

 Nový v ČR 5

 Nový pro firmu 1

Informace potřebné k hodnocení:

 Podnikatelský záměr

 Další relevantní dokumenty

5. Využití výsledků VaV v projektu

 Komplexní spolupráce s výzkumnou institucí či VŠ se společným 
výzkumným cílem nebo využití výsledků vlastního VaV

6

 Transfer technologie 3

 Měření vzorků, testy, konzultace apod. s výzkumnou institucí či VŠ 1

 Žádná spolupráce 0
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Komentář:
Využití výsledků VaV projektů musí být doloženo relevantními dokumenty 
(smlouvy, transfer technologie, objednávky, …)

Informace potřebné k hodnocení:

 Podnikatelský záměr

 Relevantní dokumenty prokazující využití výsledků VaV v projektu

6. Energetická a materiálová náročnost výroby

 Projekt přispívá ke snížení energetické a materiálové náročnosti výroby 4

 Projekt přispívá ke snížení energetické nebo materiálové náročnosti 
výroby

2

 Projekt nepřispívá ke snížení energetické ani materiálové náročnosti 
výroby

0

Informace potřebné k hodnocení:

 Podnikatelský záměr

C. Celkem bodů /60

Slovní komentář za část C:

Hodnotitel detailně zdůvodní svoje hodnocení u každého z kritérií ze skupiny C. Toto hodnocení bude

vkládáno přímo do MS2014+. Na závěr každé kategorie provede rovněž souhrnné hodnocení..

D Hospodárnost rozpočtu
Počet 

bodů

Zdroj 

informace

1. Rozpočet projektu

max. 18 bodů

Komentář:  

Hodnotitel posoudí záměr žadatele a porovná ho s konkrétními akcemi 

(stavební úpravy, nákup investičních statků, náklady na jejich instalaci 

apod.) a posoudí, zda navrhované náklady v jednotlivých položkách 

i sumárně odpovídají rozsahu akce a zároveň, zda jsou přiměřené vmístě 

a čase v obvyklých cenách. V případě, že má oprávněné pochybnosti 

o potřebnosti, nebo předpokládané ceně daného statku pro realizaci 

projektu, uvede tuto položku do tabulky „ostatní majetek, nesouvisející 

s projektem“ a navrhne krácení. Posoudí rovněž, zda je v pořádku 

vymezení kombinovaného využití některých pořizovaných položek ve 

prospěch projektu a mimo projekt.

Všechny zdroje a náklady musí být identifikovány a přiřazeny 

k jednotlivým aktivitám. Jejich struktura musí být dostatečně podrobná 

/18
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na úrovni jednotlivých nákladů a aktivit. Výše nákladů musí odpovídat 

obvyklé výši v daném odvětví a místě realizace. 

Rozpočet musí obsahovat přehledné a jasné rozlišení výdajů projektu 

včetně podrobného rozepsání způsobilých a nezpůsobilých výdajů. 

Navrhované výdaje jsou nutné k realizaci projektu a jsou provázány 

s aktivitami projektu.

Výdaje na novostavby, technické zhodnocení staveb, technologií a 

dalšího zařízení jsou způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých 

na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní technologie a je možné 

provést porovnání obvyklých cen na trhu). 

Poskytovatel bude v rámci pořízení staveb/stavebních prací považovat 

tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle 

katalogů ÚRS pro daný rok, v němž byla podána Plná žádost projektu. 

Výdaje na vybrané provozní (neinvestiční) náklady bude poskytovatel

považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na 

trhu.

Přidělení bodů:

Projekt je v souladu s hodnotou obvyklou na trhu: 18 bodů

Projekt je předražen dle obvyklé hodnoty na trhu o méně než (nebo 

rovno) 5%: 9 bodů

Projekt je předražen dle obvyklé hodnoty na trhu o více než 5%: 0 

bodů

D. Celkem bodů /18

Slovní komentář za část D:

Hodnotitel detailně zdůvodní svoje hodnocení u každého z kritérií ze skupiny D. Toto hodnocení bude 

vkládáno přímo do MS2014+. Na závěr každé kategorie provede rovněž souhrnné hodnocení.

E Specifická kritéria
Počet 

bodů

Zdroj 

informace

1. A. 

Projekt bude realizován v hospodářsky problémových regionech 

definovaných usnesením vlády CR č. 344/2013 nebo č. 952/2013, 

které zároveň vykazují podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je 

/7 PZ 
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průměrný podíl za ČR (posuzováno dle údajů zveřejněných MPSV za 

poslední měsíc před vyhlášením výzvy).                                         7 bodů

B.

Projekt bude realizován v okresech z  hospodářsky problémových 

regionů definovaných usnesením vlády CR č. 344/2013 nebo č. 

952/2013, které zároveň vykazují podíl nezaměstnaných osob nižší, 

než je průměrný podíl za ČR (posuzováno dle údajů zveřejněných 

MPSV za poslední měsíc před vyhlášením výzvy).                         5 bodů

C.

Projekt není realizován v hospodářsky problémových regionech 

definovaných usnesením vlády CR č. 344/2013 nebo č. 952/2013, ale 

bude realizován v okrese s podílem nezaměstnaných osob vyšším 

než je průměrný podíl nezaměstnaných osob v ČR (posuzováno dle 

údajů zveřejněných MPSV za poslední měsíc před vyhlášením výzvy).            

7 bodů

D. 

V případě, že projekt bude realizován v jiném regionu než výše 

definované:                                                                                   0 bodů

Komentář: 

Cílem zvýhodnění těchto typů hospodářsky postižených regionů ČR je 

povzbudit prostřednictvím realizace intervencí daného programu podpory 

OP PIK hospodářský rozvoj právě v oblastech, kde je to nejvíce potřebné. 

Slovní komentář za část E:

Hodnotitel detailně zdůvodní svoje hodnocení u každého z kritérií ze skupiny E. Toto hodnocení bude

vkládáno přímo do MS2014+. Na závěr každé kategorie provede rovněž souhrnné hodnocení.

SOUHRN BODOVÉHO HODNOCENÍ:

B. Připravenost žadatele k realizaci projektu /15 

C. Potřebnost a relevance projektu /60

D. Hospodárnost rozpočtu /18

E. Specifická kritéria /7

CELKEM /100

Celkové hodnocení projektu (B+C+D+E)                                           Bodů
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Hodnotitel uvede souhrnné hodnocení předloženého projektu v podobě:

doporučuji – nedoporučuji k přijetí 

(hodnotitel vybere dle stupnice přidělených bodů odpovídající variantu, doporučený projekt získal 60 –

100 bodů, nedoporučený 0-59 bodů).

Souhrnný komentář k projektu

Hodnotitel zde uvede nejvýznamnější rysy svého posudku, případně přidá další relevantní postřehy 

a názory, pro něž nenašel v hodnotící tabulce oporu. Provede abstrakt posudku.  Podkladem mu jsou 

souhrnné hodnocení dílčích částí. 

Kritéria hodnocení pro inovaci organizační a marketingovou

A - Binární (vylučovací) kritéria
1.

Náplň projektu, jeho cíl i způsobilé výdaje jsou v souladu s hlavními parametry 
programu a výzvy. Výstupy projektu se projeví v odvětvích ekonomických 
činností vymezených v programu.

Projekt je zaměřen na realizaci alespoň jedné z podporovaných aktivit 
vymezených v bodě 3.1 programu ve smyslu vymezení základních pojmů pro 
organizační a marketingovou inovaci

ANO - NE

Organizační inovace ANO - NE
Marketingová inovace
Komentář:
Organizační inovace = zavedení nových metod organizace firemních procesů 
prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující 
procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a 
výroby.
Marketingová inovace = zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné 
změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření 
nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů.

Informace potřebné k hodnocení
 Podnikatelský záměr
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2. Je organizační/marketingová inovace nová pro firmu?

Informace potřebné k hodnocení
 Podnikatelský záměr

ANO - NE
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