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Sada kritérií pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí v rámci IROP  

a jeho výzev vyhlašovaných MAS Lanškrounsko, z. s. 

Nenapravitelná kritéria přijatelnosti jsou: I.3, I.6. (v popisu napsáno „nenapravitelné kritérium“)  

Zbylá kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí jsou napravitelná.  

Obecná kritéria přijatelnosti 

Č. Název kritéria 
Napravitelnost/ 

nenapravitelnost 
Hodnocení (ANO/NE/ 

NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO) 
Referenční dokument 

 
I.1 

Projekt je svým zaměřením  
v souladu s cíli a podporovanými 
aktivitami výzvy MAS.  

Napravitelné kritérium 

ANO – projekt je v souladu s cíli  
a podporovanými aktivitami specifického cíle  
a výzvy 
NE – projekt není v souladu s cíli  
a podporovanými aktivitami specifického cíle  
a výzvy 
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO 

 

• Text výzvy MAS 

• Specifická pravidla pro žadatele  
a příjemce 

• Žádost o podporu 

• Studie proveditelnosti 
 

I.2 
Projekt je v souladu s podmínkami 
výzvy MAS 

Napravitelné kritérium 
ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy 
NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy 
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO 

 

• Text výzvy MAS 

• Specifická pravidla pro žadatele  
a příjemce 

• Žádost o podporu 

• Studie proveditelnosti 
 

I.3 
Žadatel splňuje definici 
oprávněného příjemce pro 
příslušný specifický cíl a výzvu MAS.  

Nenapravitelné 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 
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO 

 

• Text výzvy MAS 

• Žádost o podporu 

• Specifická pravidla pro žadatele  
a příjemce 

• Příloha – doklad o právní 
subjektivitě 
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Obecná kritéria přijatelnosti 

Č. Název kritéria 
Napravitelnost/ 

nenapravitelnost 
Hodnocení (ANO/NE/ 

NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO) 
Referenční dokument 

I.4 

Projekt respektuje minimální a 
maximální hranici celkových 
způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny ve výzvě MAS.  

Napravitelné kritérium 

ANO – projekt respektuje minimální  
a maximální hranici celkových způsobilých výdajů 
NE – projekt nerespektuje minimální  
a maximální hranici celkových způsobilých výdajů 
Nerelevantní – není stanoveno  
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO 

 

• Text výzvy MAS 

• Žádost o podporu 

• Studie proveditelnosti 
 

I.5 
Potřebnost realizace projektu 
v území MAS je odůvodněná.  

Napravitelné kritérium 

ANO – žadatel řádně odůvodnil potřebnost 
projektu 
NE – žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu 
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO 

 

• Žádost o podporu 

• Studie proveditelnosti 

• SCLLD 

• v SC 1.3 souhlas Krajského HZS 

• v SC 2.4 Místní a krajské akční 
plány 

I.6 
Projekt bude realizován na území 
MAS Lanškrounsko. 

Nenapravitelné kritérium 

ANO – projekt bude realizován na území MAS 
Lanškrounsko.  
Pozn.: V odůvodněných případech je možný 
přesah realizace projektu za hranice vymezeného 
území MAS. Jedná se o aktivitu cyklodoprava.  
(Výdaje na realizaci projektu za hranicí MAS jsou 
nezpůsobilé.) 
NE – projekt předpokládá realizaci pouze mimo 
území MAS Lanškrounsko 
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO 

• SCLLD, kap. 2.1 

• Specifická pravidla výzvy 

• Text výzvy MAS 

I.7 

Projekt je v souladu s relevantními 
specifickými cíli a opatřeními 
uvedenými ve strategii CLLD.  
 

Napravitelné kritérium 

ANO – Projekt je v souladu se specifickými cíli 
a opatřeními uvedenými ve strategii CLLD 
NE – Projekt není v souladu se specifickými cíli  
a opatřeními uvedenými ve strategii CLLD  
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO 
 

• SCLLD, kap. 4.4.1 

• Žádost o podporu 

• Studie proveditelnosti 
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Specifická kritéria přijatelnosti 
Výzva MAS Lanškrounsko - IROP - Komunitní centra - I. (Aktivita Rozvoj komunitních center) 

Č. Název kritéria Napravitelnost/nenapravitelnost 
Hodnocení (ANO/NE/ 

NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO) 
Referenční dokument 

II.1 

V době udržitelnosti projektu má 
v žádosti žadatel popsáno zajištění 
minimálně jednoho pracovníka se 
vzděláním dle zákona o sociálních 

službách.  
 

Napravitelné kritérium 

ANO – V době udržitelnosti projektu má 
žadatel zajištěného minimálně jednoho 
pracovníka se vzděláním dle zákona  
o sociálních službách.  
NE – V době udržitelnosti projektu nemá 
žadatel zajištěného minimálně jednoho 
pracovníka se vzděláním dle zákona  
o sociálních službách.  
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO 

• Žádost o podporu 

• Studie proveditelnosti (kap. 13) 

• Specifická pravidla pro žadatele  
a příjemce 

 

 

 Kritéria formálních náležitostí 

Č. Název kritéria Napravitelnost/nenapravitelnost 
Hodnocení (ANO/NE/ 

NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO) 
Referenční dokument 

III.1 
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 podporu nebyla podána v předepsané 
formě a obsahově nesplňuje všechny náležitosti (soulad 
žádosti s přílohami) 
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO 

 
• Žádost o podporu 

III.2 
Žádost o podporu je 
podepsána oprávněným 
zástupcem žadatele.  

Napravitelné kritérium 
ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána 
statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem 
žadatele.  

 
• Žádost o podporu  
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 Kritéria formálních náležitostí 

Č. Název kritéria Napravitelnost/nenapravitelnost 
Hodnocení (ANO/NE/ 

NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO) 
Referenční dokument 

NE – žádost v elektronické podobě není podepsána 
statutárním zástupce nebo pověřeným zástupcem 
žadatele  
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO 

III.3 

Jsou doloženy všechny 
povinné přílohy a obsahově 
splňují náležitosti, požadované 
v dokumentaci k výzvě MAS.  

Napravitelné kritérium 

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy, 
které obsahově splňují náležitosti, požadované  
v dokumentaci k výzvě  
NE – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy, 
které obsahově splňují náležitosti, požadované 
v dokumentaci výzvy 
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO 

 

• Žádost o podporu 

• Přílohy žádosti  

• Specifická pravidla  
 

 
Na otázky odpovídá hodnotitel/hodnotitelé jednou z variant ANO/NE/Nehodnoceno (pro případy, kdy je pro vyhodnocení kritéria nutné vyžádat 

doplnění informace od žadatele) /Nerelevantní (pro případy, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje). V případě záporné odpovědi je nutné uvádět 
srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. Kritéria formálních náležitostí jsou vždy napravitelná (opravitelná) a při nenaplnění odpovědi ANO dochází 
k vyzvání, k opravě, či k doplnění žádosti. Kritéria přijatelnosti jsou rozdělená na napravitelná (lze je opravit) a žadatel je vyzván k opravě nebo doplnění  
a nenapravitelná, u kterých při nesplnění kritéria (odpověď NE) dochází k vyřazení žádostí z hodnotícího procesu.  

 

 Kritéria posuzujícím soulad se SCLLD ve fázi hodnocení Přijatelnosti a formálních náležitostí jsou: I.5, I.6 a I.71. 

                                                           
1 Kritéria vyznačena dle IP MAS pro IROP (str. 8, kap. IV.A.3.a). 
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