
 

Příloha č. 2 kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti 

 

Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti pro 4. výzvu MAS Pobeskydí – IROP 

 

 

Kritéria formálních náležitostí 

Název kritéria 
Aspekt 

hodnocení 
Funkce Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) Referenční dokument 

Žádost o podporu je podána v předepsané formě  

 
 

Napravitelné 
kritérium 

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě 
a obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s 
přílohami)  
 
NE  

Žádost o dotaci 
Obecná pravidla pro žadatele a 
příjemce 
Specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce 
 

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem 

žadatele  

 

 
Napravitelné 
kritérium 

ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána 
statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem 
žadatele  
 
NE  

Žádost o dotaci, příloha žádosti – 
pověření  
 
 

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují 

náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě  

 

 
Napravitelné 
kritérium 

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy, 
které obsahově splňují náležitosti, požadované v 
dokumentaci k výzvě (vč. náležitostí požadovaných 
výzvou a jejími přílohami) 
 
NE 

Žádost o dotaci, přílohy Žádosti o 
dotaci 
Obecná pravidla pro žadatele a 
příjemce 
Specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce 
Text výzvy MAS Pobeskydí  

 

 

 



 
Obecná kritéria přijatelnosti 

Název kritéria 
Aspekt 

hodnocení 
Funkce Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) Referenční dokument 

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS Pobeskydí a se 

SCLLD MAS Pobeskydí 

Soulad 
s horizontálními 
kritérii Potřebnost  
Účelnost  
Efektivnost  

 

Napravitelné 
kritérium 

ANO – projekt je v souladu s Výzvou MAS Pobeskydí a se 
SCLLD MAS Pobeskydí 
 
NE – projekt není v souladu s Výzvou MAS Pobeskydí a 
se SCLLD MAS Pobeskydí 

Text výzvy MAS Pobeskydí  
Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Pobeskydí 

Projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy 
Potřebnost  
Účelnost  
 

Napravitelné 
kritérium 

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

Text výzvy 
Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu 
Potřebnost 
Účelnost 

Napravitelné 
kritérium 

ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce 
pro příslušný specifický cíl a výzvu 
 
NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce 
pro příslušný specifický cíl a výzvu 

Text výzvy MAS Pobeskydí Studie 
proveditelnosti 
 

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny 

Efektivnost 
Hospodárnost 
Účelnost 

Napravitelné 
kritérium 

ANO – projekt respektuje minimální a maximální hranici 
celkových způsobilých výdajů 
 
NE – projekt nerespektuje minimální a maximální hranici 
celkových způsobilých výdajů 

Text výzvy MAS Pobeskydí 
Rozpočet projektu 
Studie proveditelnosti 

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná 
 

Potřebnost 
Napravitelné 
kritérium 

ANO – žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu 
  
NE – žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu  

Žádost o dotaci 
Studie proveditelnosti 

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný  
 

Riziko podvodu 
Nenapravitelné 
kritérium 

ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba 
pověřená doložili čestné prohlášení (dotační podvod, 
poškozování zájmů EU), podnikatelské subjekty a NNO 
předkládají výpis z trestního rejstříku bez trestných činů 
dotačního podvodu nebo poškozování zájmů EU  
 
NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení nebo výpis z 
trestního rejstříku nebo výpis obsahuje trestný čin 
dotačního podvodu nebo poškozování zájmů EU  

 
Příloha žádosti - Čestné prohlášení; u 
žadatelů, kteří nedokládají identifikaci  
 
Příloha žádosti - Výpis z trestního 
rejstříku – NNO, podnikatelské 
subjekty  
 

 

 


