Kontrolní list k hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
Výzva MAS č.
Registrační číslo projektu
Název projektu
Název žadatel
Datum zpracování

Kritéria formálních náležitostí
Aby mohlo být kritérium označeno za splněné, musí být všechny relevantní otázky splněny.
Název kritéria

Hodnocení
ANO/NE/NR

Podpis žádosti

2

Povinné přílohy
žádosti

3

Napravitelné/
Nenapravitelné

Způsob hodnocení

ANO – Žádost o podporu je podána
v předepsané formě a splňuje
Žádost o podporu je podána v
všechny náležitosti.
předepsané formě a obsahově
splňuje
všechny
náležitosti
NE – Žádost o podporu není
(soulad žádosti s přílohami)
podána v předepsané formě nebo
nesplňuje všechny náležitosti.
ANO – Žádost o podporu je
elektronicky podepsána statutárním
zástupcem
žadatele
nebo
Žádost o podporu je elektronicky
pověřeným zástupcem žadatele.
podepsána
statutárním
zástupcem
žadatele
nebo
NE – Žádost o podporu není
pověřeným zástupcem žadatele.
elektronicky podepsána statutárním
zástupcem
žadatele
nebo
pověřeným zástupcem žadatele.
ANO – V žádosti jsou doloženy
všechny
povinné
přílohy
a
obsahově
splňují
náležitosti
Jsou doloženy všechny povinné
požadované v dokumentaci k výzvě.
přílohy a obsahově splňují
náležitosti,
požadované
v
NE – V žádosti nejsou doloženy
dokumentaci k výzvě.
všechny povinné přílohy nebo
obsahově
nesplňují
náležitosti
požadované v dokumentaci k výzvě.

Úplnost a forma
žádosti

1

Popis kritéria

Napravitelné

Napravitelné

Napravitelné

Obecná kritéria přijatelnosti
Aby mohlo být kritérium označeno za splněné, musí být všechny relevantní otázky splněny.
Název
kritéria
1

Oprávněnost
žadatele

Popis kritéria
Žadatel splňuje definici
oprávněného žadatele
vymezeného ve výzvě
MAS a pro příslušné

Napravitelné/
Nenapravitelné

Způsob hodnocení
ANO/NE/NR

Hodnocení

Zdroj informací
Žádost o podporu

Nenapravitelné

ANO - Žadatel splňuje
definici oprávněného
žadatele

Text výzvy MAS

1

opatření programového
rámce IROP.

2

3

4

5

6

7

Soulad
s podmínkami
výzvy MAS

Projekt je v souladu
s podmínkami výzvy
MAS

Projekt je svým
Soulad s cíli a
zaměřením v souladu s
podporovaný
cíli a typy
mi aktivitami
podporovaných aktivit
výzvy MAS
výzvy MAS.

Celkové
způsobilé
výdaje

Indikátory

Celkové způsobilé
výdaje projektu
odpovídají stanovené
hranici (tj. minimální a
případně maximální
výši) ve výzvě MAS

Projekt se podílí na
naplnění indikátorů
příslušného opatření
programového rámce
IROP strategie
komunitně vedeného
místního rozvoje MAS
Skutečsko,
Košumbersko a
Chrastecko, z. s. a
cílové hodnoty
indikátorů odpovídají
cílům projektu.

Minimálně 85 %
Výdaje na
způsobilých výdajů
hlavní aktivity
projektu je zaměřeno na
projektu
hlavní aktivity projektu.

Místo
realizace
projektu

Projekt bude realizován
na území MAS
Skutečsko,
Košumbersko a
Chrastecko, z.s.

NE - Žadatel nesplňuje
definici oprávněného
žadatele

Napravitelné

ANO - projekt je
v souladu s podmínkami
výzvy MAS
NE - projekt není
v souladu s podmínkami
výzvy MAS
ANO – projekt je v
souladu
s
cíli
a
podporovanými
aktivitami výzvy MAS

Nenapravitelné
NE – projekt není v
souladu s cíli a
podporovanými
aktivitami výzvy MAS

Napravitelné

ANO - Celkové
způsobilé výdaje
projektu odpovídají
minimální a maximální
stanovené hranici ve
výzvě MAS
NE - Celkové způsobilé
výdaje projektu
nerespektují minimální a
maximální stanovenou
hranici ve výzvě MAS
ANO – projekt se podílí
na naplnění indikátorů a
cílové hodnoty
indikátorů odpovídají
cílům projekt

Napravitelné
NE – projekt nepřispívá
k naplnění indikátorů
nebo cílové hodnoty
neodpovídají cílům
projektu

Napravitelné

Nenapravitelné

ANO – z rozpočtu
projektu je zřejmé, že
minimálně 85 %
způsobilých výdajů je
zaměřeno na hlavní
aktivity projektu,
vymezené ve
Specifických pravidlech
NE – z rozpočtu projektu
je zřejmé, že na hlavní
aktivity projektu je
zaměřeno méně než 85
% způsobilých výdajů.
ANO – Místem realizace
projektu je území MAS
Skutečsko,
Košumbersko a
Chrastecko, z.s.

Žádost o podporu
Text výzvy MAS
Pravidla
pro
žadatele
a
příjemce
Studie
proveditelnosti
Přílohy
Žádost o podporu
Text výzvy MAS
Pravidla
pro
žadatele
a
příjemce
Studie
proveditelnosti

Žádost o podporu
Text výzvy MAS
Pravidla
pro
žadatele
a
příjemce
Studie
proveditelnosti
Rozpočet
projektu

Žádost o podporu
Text výzvy MAS
Studie
proveditelnosti

Žádost o podporu

Žádost o podporu

2

NE – Projekt nebude
realizován na území
MAS Skutečsko,
Košumbersko a
Chrastecko, z.s.

Specifická kritéria přijatelnosti
Aby mohlo být kritérium označeno za splněné, musí být všechny relevantní otázky splněny.
Název
kritéria

1

Popis kritéria

Soulad se
strategií
Projekt je svým
komunitně
zaměřením v
vedeného
souladu
místního
s příslušným
rozvoje MAS programovým
Skutečsko, rámcem SCLLD
Košumbersko MAS SKCH, z.s.
a Chrastecko,
z. s.

Napravitelné/
Nenapravitelné

Nenapravitelné

Způsob hodnocení
ANO/NE/NR
ANO - projekt je v souladu s
1. opatřením IROP:
Bezpečnost, odolnost a
připravenost regionu podmínka rozvoje
programového rámce dle
SCLLD MAS SKCH, z. s.
NE - Projekt není v souladu
se zaměřením 1. opatření
IROP: Bezpečnost, odolnost
a připravenost regionu podmínka rozvoje
programového rámce dle
SCLLD MAS SKCH, z. s.

Hodnocení

Zdroj informací
Strategická část
SCLLD –
Programový
rámec IROP: 1.
Opatření IROP:
Bezpečnost,
odolnost a
připravenost
regionu podmínka
rozvoje
Výzva MAS

3

