Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti pro hodnocení projektů v 7. výzvě MAS Stolové hory - IROP - Infrastruktura pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání - I
napravitelné kritérium
nenapravitelné kritérium

Kritéria formálních náležitostí
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 kontrolovanými přílohami
- 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.

Žádost o podporu
Výzva MAS

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.

Posuzuje se, zda žádost podepsal statutární zástupce žadatele, pověřený zástupce na základě plné moci anebo
pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí anebo pověřený zástupce
na základě usnesení z jednání rady.

Plná moc / pověření
Žádost o podporu

Způsob hodnocení kořenového
kritéria

ANO – Žádost o podporu je podána v
předepsané formě a obsahově splňuje
všechny náležitosti.
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.
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 "Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání"
a v textu výzvy MAS.

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

Obecná kritéria přijatelnosti

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 infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
- jsou aktivity, popsané ve studii proveditelnosti/žádosti o podporu (záložka Popis projektu), v souladu s
podporovanými aktivitami dle Specifických pravidel, kapitola 3.4.3 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,
Výzva MAS,
Studie proveditelnosti, kap. 2, 6
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 50000 a 50001 uvedených ve Specifických
pravidlech pro žadatele a příjemce
- je projekt realizován na území MAS Stolové hory

Výzva MAS,
Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 2, 4, 6,
7, 8

3.

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 1-5
Výzva MAS

Posuzuje se, zda žadatel spadá mezi oprávněné žadatele/příjemce uvedené v části "Zacílení podpory" výzvy MAS.

4.

5.

Způsob hodnocení kořenového
kritéria

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

Text výzvy MAS,
Žádost o podporu

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny

Žádost o podporu,
Rozpočet projektu,

ANO – Projekt je v souladu
s podmínkami výzvy MAS.

NE – Projekt není v souladu
s podmínkami výzvy MAS.

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.

Přidělené
hodnocení
(A/N/ NR/
Nehodnoceno)

Posuzuje se, zda projekt respektuje limity způsobilých výdajů projektu, pokud jsou stanoveny ve Specifických
pravidlech pro žadatele a příjemce, zejména v kapitole "Způsobilé výdaje" pro příslušnou aktivitu) nebo ve výzvě
MAS. Tzn. zda je dodržen limit pro nákup pozemků stanovený na 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.

6.

7.

Rozpočet projektu,
Studie proveditelnosti, kap. 4-8
Specifická pravidla pro žadatele a
příjemce

způsobilých výdajů.

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 11

ANO – Výsledky projektu jsou udržitelné.

Výsledky projektu jsou udržitelné
Posuzuje se, zda je ve studii proveditelnosti popsáno zajištění provozní, finanční a administrativní udržitelnosti
projektu.

NE – Výsledky projektu nejsou udržitelné.

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné
příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)

ANO – Žadatel uvedl vliv projektu na
horizontální priority IROP, který je
pozitivní nebo neutrální.

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. 10

8.

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná

9.

NE – Projekt nerespektuje limity
způsobilých výdajů.

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 3

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný
Posuzuje se, zda je žádost o podporu podána v předepsané formě přes MS2014+, tj. včetně souhlasu s čestným
prohlášením, ze kterého vyplývá trestní bezúhonnost statutárního zástupce žadatele/statutárních zástupců
žadatele (čestné prohlášení č. 70)
Pozn. výpis z rejstříku trestů je nerelevantní, kritérium bude ověřováno jen podpisem čestného prohlášení.

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 – Statutární zástupce žadatele je
trestně bezúhonný.
Žádost o podporu
NE – Statutární zástupce žadatele není
trestně bezúhonný.

10.

Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území
MAS Stolové hory.
Je žádost o podporu v souladu s kapitolou 10.2.4 Strategické části SCLLD MAS Stolové hory?
Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 1 - 11
SCLLD MAS Stolové hory

ANO – Projekt je v souladu se
schválenou strategií - Strategie
komunitně vedeného rozvoje území
MAS Stolové hory: projekt spadá mezi
typy projektů vymezené v opatření 2.4
Vzdělávací infrastruktura v části
věnované neformálnímu, zájmovému a
celoživotnímu vzdělávání (kap. 10.2.4
Strategické části SCLLD).
NE – Projekt není v souladu se
schválenou strategií - Strategie
komunitně vedeného rozvoje území

komunitně vedeného rozvoje území
MAS Stolové hory: projekt nespadá mezi
typy projektů vymezené v opatření 2.4
Vzdělávací infrastruktura v části
věnované neformálnímu, zájmovému a
celoživotnímu vzdělávání (kap. 10.2.4
Strategické části SCLLD).

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

Specifická kritéria přijatelnosti
Číslo
1.

Název kritéria

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti
projektu

Posuzuje se, zda je ve studii proveditelnosti popsána administrativní, finanční a provozní kapacita k realizaci a
udržitelnosti projektu.

2.

Referenční dokument

Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání

Posuzuje se, zda je projekt uveden v příslušném Místním akčním plánu (MAPu), resp. V tzv. Strategickém rámci
MAP, nebo v příslušeném Krajském akčním plánu (KAPu), resp. Seznamu projektových záměrů pro investiční
intervence IROP.
Žadatel tuto skutečnost popisuje ve Studii proveditelnosti v kapitole 2, včetně uvedení názvu příslušného MAPu
(nebo KAPu) a názvu, pod jakým je jeho projekt v MAPu (nebo KAPu) uveden. Veškeré dostupné MAP (nebo KAP)
aktuálně platné v době hodnocení žádosti o podporu jsou zveřejněny na webu
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP. Hodnotí se dle MAP/KAP platného v době
ukončení kolové výzvy MAS.

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 4, 5, 7,
9, 11

Způsob hodnocení kořenového
kritéria

ANO – žadatel popsal zajištění realizace
a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a
v žádosti o podporu.
NE – žadatel nepopsal zajištění realizace
a udržitelnosti ve studii proveditelnosti a
v žádosti o podporu.

ANO – Projekt je v souladu s příslušným
Místním akčním plánem anebo
příslušným Krajským akčním plánem
vzdělávání nebo seznamem
projektových záměrů pro investiční
intervence.

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 2
Místní akční plán anebo Krajský
akční plán nebo seznam
NE – Projekt není v souladu s příslušným
projektových záměrů pro investiční
Místním akčním plánem anebo
intervence
příslušným Krajským akčním plánem
vzdělávání nebo seznamem
projektových záměrů pro investiční
intervence.

3.

Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území

ANO – projekt prokazatelně řeší
nedostatek kapacit pro zájmové,
neformální nebo celoživotní vzdělávání v
území.

Přidělené
hodnocení
(A/N/ NR/
Nehodnoceno)

Posuzuje se, zda je ve studii proveditelnosti popsáno zdůvodnění potřebnosti realizace rekonstrukce/modernizace
výukových prostor vzdělávacích zařízení s ohledem na prokazatelný nedostatek stávajících kapacit pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání v území.

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 2, 3

území.
NE – projekt neřeší nedostatek kapacit
pro zájmové, neformální nebo
celoživotní vzdělávání v území.

4.

Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných
skupin, jako je romské obyvatelstvo a další osoby s podtřebou podpůrných opatření (osoby
se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním).

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 2, 10
Posuzuje se, zda je ve studii proveditelnosti popsáno, že podporovaná infrastruktura není určena pouze pro
marginalizované skupiny, jako je romské obyvatelstvo a další osoby s potřebou podpůrných opatření (se
zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním).

ANO – projekt nepodporuje žádná
opatření, která vedou k diskriminaci a
segregaci marginalizovaných skupin, jako
je romské obyvatelstvo a další osoby s
potřebou podpůrných opatření (osoby
se zdravotním postižením, zdravotním
znevýhodněním a se sociálním
znevýhodněním).
NE – projekt podporuje opatření, která
vedou k diskriminaci a segregaci
marginalizovaných skupin, jako je
romské obyvatelstvo a další osoby s
potřebou podpůrných opatření (osoby
se zdravotním postižením, zdravotním
znevýhodněním a se sociálním
znevýhodněním).

