Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti pro hodnocení projektů ve 4. výzvě MAS Stolové hory - IROP - Cyklodoprava - I
napravitelné kritérium
nenapravitelné kritérium

Kritéria formálních náležitostí - napravitelná
Číslo
1.

Název kritéria

Referenční dokument

Žádost o podporu je podána v předepsané formě
Posuzuje se, zda:
- je žádost podána přes MS2014+
- jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s informacemi uvedenými ve studii proveditelnosti
- jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců
- na sebe časově navazují jednotlivé etapy (v případě, že je etap víceetapový)
- datum zahájení a ukončení projektu odpovídá časovému nastavení etap
- jsou v žádosti o podporu na záložce klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity projektu

2.

Způsob hodnocení kořenového
kritéria

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti, kap. 1 - 16

NE - Žádost o podporu není podána v
předepsané formě nebo obsahově
nesplňuje všechny náležitosti.
ANO – Žádost v elektronické podobě je
podepsána statutárním zástupcem nebo
pověřeným zástupcem.

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.
Posuzuje se, zda žádost podepsal statutární zástupce žadatele, pověřeným zástupcem na základě plné moci
anebo pověřeným zástupcem na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí.

Žádost o podporu
NE - Žádost v elektronické podobě není
podepsána statutárním zástupcem nebo
pověřeným zástupcem.

3.
Jsou doloženy všechny povinné přílohy požadované v dokumentaci k výzvě MAS.

Posuzuje se, zda jsou doloženy všechny povinné přílohy stanovené ve výzvě MAS a zda obsahově splňují
náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS, zejména ve Specifických pravidlech pro žadatele a
příjemce, v podkapitole "Povinné přílohy k žádosti" aktivity "Cyklodoprava" a v textu výzvy MAS.

ANO – Žádost o podporu je podána v
předepsané formě a obsahově splňuje
všechny náležitosti.

Žádost o podporu, povinné přílohy
Žádosti o podporu, Specifická
pravidla pro žadatele a příjemce

Kritéria přijatelnosti - napravitelná

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny
povinné přílohy a obsahově splňujı ́
náležitosti, které požaduje MAS v
dokumentaci k výzvě.
NE - K žádosti nejsou doloženy všechny
povinné přílohy nebo obsahově nesplňujı ́
náležitosti, které požaduje MAS v
dokumentaci k výzvě.

Přidělené
hodnocení (A/N/
NR/
Nehodnoceno)

Číslo
1.

Název kritéria

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS
Posuzuje se, zda:
- je projekt zaměřen na podporu cyklodopravy
- jsou aktivity, popsané ve studii proveditelnosti/žádosti o podporu (záložka Popis projektu), v souladu s
podporovanými aktivitami dle Specifických pravidel, kapitola Podporované aktivity, a dle výzvy MAS, části
"Věcné zaměření - Podporované aktivity" a v souladu s cíli uvedenými v příslušné části PR IROP SCLLD MAS
Stolové hory

2.

Referenční dokument

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 3-5, 10,
11
SCLLD MAS Stolové hory,
Text výzvy MAS,
Specifická pravidla pro žadatele a
příjemce

ANO – Projekt je svým zaměřením v
souladu s cíli a podporovanými aktivitami
MAS.
NE – Projekt není svým zaměřením v
souladu s cíli a podporovanými aktivitami
MAS.

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.
Posuzuje se, zda:
- byla realizace projektu zahájena nejdříve 1. 1. 2014
- realizace projektu nebyla ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+
- bude realizace projektu ukončena nejpozději do 31. 12. 2022
- cílová skupina odpovídá výzvě MAS Stolové hory
- míra požadované podpory z EFRR činí maximálně 95 % celkových způsobilých výdajů, tzn. zda je míra
spolufinancování žadatele v rámci celkových způsobilých výdajů alespoň ve výši 5 %
- indikátory uvedené v žádosti o podporu a studii proveditelnosti odpovídají indikátorům uvedeným ve výzvě
MAS
- jsou stanoveny výchozí a cílové hodnoty povinných indikátorů 76100, 76200 a 76401 uvedených ve
Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce
- je projekt realizován na území MAS Stolové hory

ANO – Projekt je v souladu s podmínkami
Text výzvy MAS,
výzvy MAS.
Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 3-5, 1013
NE – Projekt není v souladu
s podmínkami výzvy MAS.

3.

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS
Posuzuje se, zda žadatel spadá mezi oprávněné žadatele/příjemce uvedené v části "Zacílení podpory" výzvy
MAS.

Žádost o podporu,
Text výzvy MAS,
Specifická pravidla pro žadatele a
příjemce

4.

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů
stanovenou ve výzvě MAS.

5.

Způsob hodnocení kořenového
kritéria

Text výzvy MAS,
Žádost o podporu

Žádost o podporu,
Rozpočet projektu,
Studie proveditelnosti, kap. 4, 7, 11,
Posuzuje se, zda projekt respektuje limity způsobilých výdajů projektu, pokud jsou stanoveny ve Specifických
12, 13
pravidlech pro žadatele a příjemce, zejména v kapitole "Způsobilé výdaje" pro příslušnou aktivitu) nebo ve
Specifická pravidla pro žadatele a
výzvě MAS. Tzn. zda je dodržen limit pro nákup a vyvlastnění staveb stanovený na 10 % celkových způsobilých
příjemce
výdajů projektu.

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny

ANO – Žadatel splňuje definici
oprávněného příjemce pro příslušný
specifický cíl a výzvu MAS.
NE – Žadatel nesplňuje definici
oprávněného příjemce pro příslušný
specifický cíl a výzvu MAS.
ANO – Projekt respektuje minimální a
maximální hranici celkových způsobilých
výdajů.
NE – Projekt nerespektuje minimální a
maximální hranici celkových způsobilých
výdajů.
ANO – Projekt respektuje limity
způsobilých výdajů.
NE – Projekt nerespektuje limity
způsobilých výdajů.

Přidělené
hodnocení (A/N/
NR/
Nehodnoceno)

6.

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj,
rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)
Posuzuje se, zda žadatel uvedl, zda má projekt vliv na horizontální priority IROP (podpora rovných příležitostí a
nediskriminace, podpora rovnosti mezi muži a ženami, podpora udržitelného rozvoje) a zda je tento vliv
pozitivní nebo neutrální.

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 15

7.

Potřebnost realizace je odůvodněná

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 5

8.

Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území
MAS Stolové hory.
Je žádost o podporu v souladu s kapitolou 10.2.1 Strategické části SCLLD MAS Stolové hory? Žádost o podporu,

Studie proveditelnosti, kap. 1 - 16
SCLLD MAS Stolové hory

Posuzuje se, zda je žádost v souladu s příslušným Programovým rámcem SCLLD pro IROP (viz kapitola 10.2
Strategické části SCLLD MAS Stolové hory).

ANO – Žadatel uvedl vliv projektu na
horizontální priority IROP, který je
pozitivní nebo neutrální.
NE – Žadatel neuvedl vliv projektu na
horizontální priority IROP anebo je tento
vliv negativní.
ANO – Žadatel zdůvodnil potřebnost
realizace projektu.
NE – Žadatel nezdůvodnil potřebnost
realizace projektu.
ANO – Projekt je v souladu se
schválenou strategií - Strategie
komunitně vedeného rozvoje území MAS
Stolové hory: projekt spadá mezi typy
projektů vymezené v opatření 2.1
Udržitelná a bezpečná doprava v části
věnované cyklodopravě (kap. 10.2.1
Strategické části SCLLD).
NE – Projekt není v souladu se
schválenou strategií - Strategie
komunitně vedeného rozvoje území MAS
Stolové hory: projekt nespadá mezi typy
projektů vymezené v opatření 2.1
Udržitelná a bezpečná doprava v části
věnované cyklodopravě (kap. 10.2.1
Strategické části SCLLD).

