VÝZVA MAS PODBRDSKO – IROP – PODPORA INFRASTRUKTURY PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY I.
PŘÍLOHA Č.1 KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI
V souladu s MP ŘVHVP jsou kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti hodnoceny v podobě: splněno / nesplněno / nehodnoceno / nerelevantní.
• nehodnoceno – pro případy, kdy je pro vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění informace od žadatele
• nerelevantní – pro případy, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje
KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ
HODNOCENÍ
ČÍSLO

NÁZEV

POPIS

TYP KRITÉRIA

SPLNĚNO

NESPLNĚNO

DRUH KRITÉRIA

ZDROJ INFORMACÍ

ODŮVODNĚNÍ
HODNOCENÍ

Forma
žádosti

kritérium hodnotí splnění
předepsané formy
žádosti o podporu a
obsahové splnění všech
vylučovací
náležitostí v souladu s
vyhlášenou výzvou MAS
PODBRDSKO

žádost o podporuje podána v
předepsané formě dle výzvy
MAS a obsahově splňuje
všechny náležitosti

žádost o podporu není
podána v předepsané
formě výzvy MAS, případně
NAPRAVITELNÉ
obsahově
nesplňuje všechny
náležitosti

žádost o podporu,
Specifická pravidla pro
žadatele a příjemce,
výzva č. 62, Výzva MAS

2.

Podpis
žádosti o
podporu

kritérium hodnotí
oprávněnost osoby k
podpisu konkrétní
žádosti o podporu v
souladu s vyhlášenou
výzvou MAS
MAS PODBRDSKO

vylučovací

žádost o podporu je
elektronicky podepsána
statutárním zástupcem
žadatele, případně osobou k
podpisu pověřenou plnou mocí
či pověřením (dle kapitoly č.
2.5 Obecných pravidel pro
žadatele a
příjemce IROP)

žádost o podporu není
elektronicky podepsána
statutárním zástupcem
žadatele, případně osobou
k podpisu pověřenou plnou NAPRAVITELNÉ
mocí či pověřením (dle
kapitoly č. 2.5 Obecných
pravidel pro žadatele a
příjemce IROP)

žádost o podporu, Příloha
žádosti – plná
ANO
moc

3.

kritérium hodnotí
doložení všech
požadovaných příloh k
žádosti o podporu a
Povinné přílohy
jejich náležitosti obsahu
příloh dle souladu s
vyhlášenou výzvou
MAS

vylučovací

žádost o podporu obsahuje
všechny povinné přílohy
stanovené výzvou MAS a
obsahově splňují náležitosti,
které jsou výzvou MAS
požadovány

žádost o podporu
neobsahuje všechny
povinné přílohy stanovené
výzvou MAS či jejich obsah NAPRAVITELNÉ
nesplňuje náležitosti, které
jsou výzvou MAS
požadovány

přílohy žádosti o
podporu,
Specifická pravidla pro
žadatele a příjemce,
výzva č. 62,
Výzva MAS

1.
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ANO

ANO

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
HODNOCENÍ
ČÍSLO

1.

2.

3.

NÁZEV

POPIS

Soulad s
podmínkami
výzvy MAS

kritérium hodnotí
žádost o podporu a
předkládaný projekt,
zda je v souladu se
všemi podmínkami
výzvy MAS PODBRDSKO

Oprávněný
žadatel a
příjemce
podpory

kritérium hodnotí
žadatele a příjemce
podpory, zda splňuje
definici oprávněného
žadatele a příjemce pro
příslušnou výzvu MAS
PODBRDSKO

Celkové
způsobilé
výdaje projektu

kritérium hodnotí
projekt, zda jeho
rozpočet reflektuje a
splňuje maximální a
minimální hranici
celkových způsobilých
výdajů stanovených
výzvou MAS
PODBRDSKO

TYP KRITÉRIA

SPLNĚNO

NESPLNĚNO

DRUH KRITÉRIA

ZDROJ INFORMACÍ

ODŮVODNĚNÍ
HODNOCENÍ

vylučovací

projekt je v souladu se všemi
podmínky výzvy
MAS PODBRDSKO

projekt je v rozporu s
podmínkami výzvy MAS
PODBRDSKO

NAPRAVITELNÉ

žádost o podporu,
Pravidla pro žadatele
a příjemce, Výzva
MAS

ANO

vylučovací

žadatel a příjemce splňuje
definici oprávněného
žadatele a příjemce podpory
dle příslušné výzvy MAS
PODBRDSKO

žadatel a příjemce
nesplňuje definici
oprávněného žadatele a
příjemce podpory dle
příslušné výzvy MAS
PODBRDSKO

žádost o podporu,
Pravidla pro žadatele
NENAPRAVITELNÉ
a příjemce,
Výzva MAS

ANO

vylučovací

projekt respektuje maximální
a minimální hranici celkových
způsobilých výdajů
stanovených výzvou MAS
PODBRDSKO

projekt nerespektuje
maximální a minimální
hranici celkových
způsobilých výdajů
stanovených výzvou
MAS PODBRDSKO

NAPRAVITELNÉ

žádost o podporu, Studie
proveditelnosti, Výzva
ANO
MAS
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KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
HODNOCENÍ
NÁZEV

POPIS

4.

Soulad
Projektu s cíli a
podporovanými
aktivitami výzvy

kritérium hodnotí žádost
o podporu a samotný
předkládaný projekt, zda
je svým zaměřením v
souladu s cíli a
podporovanými
aktivitami výzvy MAS
PODBRDSKO

vylučovací

projekt a jeho cíle a aktivity
jsou v souladu s cíli a
podporovanými aktivitami
výzvy MAS
PODBRDSKO

5.

Odůvodněná
potřebnost
projektu

kritérium hodnotí, zda je
potřebnost realizace
odůvodněná

vylučovací

potřebnost realizace projektu je
odůvodněná

vylučovací

projekt a jeho cíle, plánované
aktivity i cílové skupiny nejsou v
rozporu se Strategickou částí
Strategie CLLD MAS
PODBRDSKO, především
kapitolou A.1.2.
Programový rámec IROP

ČÍSLO

6.

Soulad
se Strategií
CLLD MAS

PODBRDSKO

kritérium hodnotí, zda je
žádost o podporu a
samotný předkládaný
projekt v souladu se
schválenou Strategií CLLD
MAS PODBRDSKO, tedy
zda podporou projektu
budou stanovené cíle
strategie rozvoje území
naplňovány

TYP KRITÉRIA

SPLNĚNO

NESPLNĚNO

projekt a jeho cíle a aktivity
jsou v rozporu s cíli a
podporovanými aktivitami
výzvy MAS PODBRDSKO

potřebnost realizace
projektu není odůvodněná

projekt a jeho cíle,
plánované aktivity i cílové
skupiny jsou v rozporu se
Strategickou částí Strategie
CLLD MAS PODBRDSKO,
především kapitolou A.1.2.
Programový rámec IROP

DRUH KRITÉRIA

ZDROJ INFORMACÍ

ODŮVODNĚNÍ
HODNOCENÍ

NAPRAVITELNÉ

žádost o podporu

ANO

NAPRAVITELNÉ

žádost o podporu, Studie
proveditelnosti

ANO

NENAPRAVITELNÉ

žádost o podporu,
Studie proveditelnosti,
Programový rámec
SCLLD

ANO
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