Sada kritérií pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
v rámci výzev MAS Lanškrounsko, z. s. z IROP
Aktivita: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
Verze 3 – pouze pro výzvu IROP č. 9, platná od 6. 6. 2018
Kritéria FN a P schválena ŘO dne 28. 5. 2018 a Radou MAS dne 5. 6. 2018
Nenapravitelná kritéria přijatelnosti jsou: I.3, I.8., I.10, I.11 a II.2 (v popisu napsáno „nenapravitelné kritérium“ a zvýrazněno)
Zbylá kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí jsou napravitelná.

Obecná kritéria přijatelnosti
Č.

I.1

I.2

Název kritéria

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

Projekt je svým zaměřením
v souladu s výzvou MAS

Napravitelnost/
nenapravitelnost

Napravitelné kritérium

Napravitelné kritérium

Hodnocení (ANO/NE/
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO)
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

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

Referenční dokument
•
•
•
•

•
•
•
•

Text výzvy MAS
Specifická pravidla pro žadatele
a příjemce
Žádost o podporu
Studie proveditelnosti (kap. 2)

Text výzvy MAS
Specifická pravidla pro žadatele
a příjemce
Žádost o podporu
Studie proveditelnosti (kap. 2)
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Obecná kritéria přijatelnosti
Č.

I.3

Název kritéria

Žadatel splňuje definici
oprávněného příjemce pro
specifický cíl 2.4 a výzvu MAS

I.4

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

I.5

Projekt respektuje limity
způsobilých výdajů, pokud jsou
stanoveny.

I.6

I.7

Výsledky projektu jsou udržitelné.

Projekt nemá negativní vliv na
žádnou z horizontálních priorit

Napravitelnost/
nenapravitelnost

Nenapravitelné kritérium

Napravitelné kritérium

Napravitelné kritérium

Napravitelné kritérium

Napravitelné kritérium

Hodnocení (ANO/NE/
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO)
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
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
ANO – Projekt respektuje limity způsobilých
výdajů, pokud byly ve výzvě MAS stanoveny.
NE – Projekt nerespektuje hranici způsobilých
výdajů, které byly stanoveny ve výzvě MAS.
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO
ANO – žadatel prokázal zajištění udržitelnosti
výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od
ukončení financování.
NE – žadatel neprokázal zajištění udržitelnosti
výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od
ukončení financování
ANO – Projekt nemá negativní vliv na
horizontální prioritu IROP (tj. má pozitivní nebo
neutrální vliv)

Referenční dokument
•
•
•
•

Text výzvy MAS
Žádost o podporu
Specifická pravidla pro žadatele
a příjemce
Příloha – doklad o právní
subjektivitě

•
•
•

Text výzvy MAS
Žádost o podporu
Studie proveditelnosti (kap. 7)

•
•

Text výzvy MAS
Žádost o podporu, Příloha
Položkový rozpočet
Studie proveditelnosti (kap. 7)

•
•
•
•
•

Text výzvy MAS
Žádost o podporu
Specifická pravidla pro žadatele
a příjemce
Studie proveditelnosti (kap. 11)

•
•
•

Žádost o podporu
Obecná pravidla
Studie proveditelnosti (kap. 10)
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Obecná kritéria přijatelnosti
Č.

Název kritéria

Napravitelnost/
nenapravitelnost

Hodnocení (ANO/NE/
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO)

IROP (udržitelný rozvoj, rovné
příležitosti a zákaz diskriminace,
rovnost mužů a žen)

NE – Projekt má negativní vliv na alespoň na
jednu horizontální prioritu IROP.
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO

I.8

Statutární zástupce žadatele je
trestně bezúhonný
Pozn.: Výpis z rejstříku trestů je
nerelevantní, kritérium bude
ověřováno jen podpisem čestného
prohlášení.

ANO – žadatel, statutární zástupci nebo osoba
pověřená potvrdili čestné prohlášení (dotační
podvod, poškozování zájmů EU, trestní
bezúhonnost) v systému MS2014+
NE – žadatel, statutární zástupci nebo osoba
pověřená nepotvrdili čestné prohlášení (dotační
podvod, poškozování zájmů EU, trestní
bezúhonnost) v systému MS2014+
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO

I.9

Potřebnost realizace projektu je
odůvodněná.

I.10

Projekt je v souladu integrovanou
strategií CLLD.

I.11

Projekt bude realizován na území
MAS Lanškrounsko.

Nenapravitelné kritérium

Referenční dokument

•
•

Žádost o podporu
Obecná a specifická pravidla pro
žadatele a příjemce

•
•
•

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti (kap. 3)
SCLLD

Napravitelné kritérium

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

Nenapravitelné 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 (kap. 2)

Nenapravitelné kritérium

ANO – projekt bude realizován na území MAS
Lanškrounsko.
Pozn.: V odůvodněných případech je možný
přesah realizace projektu za hranice

•
•
•
•

SCLLD, kap. 2.1
Specifická pravidla výzvy
Text výzvy MAS
Žádost o podporu
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Obecná kritéria přijatelnosti
Č.

Název kritéria

Napravitelnost/
nenapravitelnost

Hodnocení (ANO/NE/
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO)
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

Referenční dokument
•

Studie proveditelnosti (kap. 2)

Specifická kritéria přijatelnosti
Č.

II.1

II.2

Název kritéria

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

Projekt je v souladu s akčním
plánem vzdělávání.

Napravitelnost/
nenapravitelnost

Hodnocení (ANO/NE/
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO)

Napravitelné kritérium

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.
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO

Nenapravitelné kritérium

ANO - projekt je v souladu s příslušným Místním
akčním plánem anebo příslušným Krajským
akčním plánem vzdělávání nebo seznamem
projektových záměrů pro investiční intervence.
NE - projekt není v souladu s příslušným Místním
akčním plánem anebo příslušným Krajským
akčním plánem vzdělávání nebo seznamem
projektových záměrů pro investiční intervence.

Referenční dokument
•

•
•

•
•
•
•

Obecná a Specifická pravidla
pro žadatele
a příjemce
Žádost o podporu
Studie proveditelnosti (kap. 4,
5)

Specifická pravidla pro žadatele
a příjemce
Žádost o podporu
Studie proveditelnosti (kap. 2)
Místní a krajské akční plány
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Specifická kritéria přijatelnosti
Č.

II.3

II.4

Název kritéria

Projekt prokazatelně řeší
nedostatek kapacit v území

Projekt nepodporuje 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).

Napravitelnost/
nenapravitelnost

Napravitelné kritérium

Napravitelné kritérium

Hodnocení (ANO/NE/
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO)
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na
aktivitu Infrastruktura pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání.
NEHODNOCENO
ANO - projekt prokazatelně řeší nedostatek
kapacit pro zájmové, neformální nebo
celoživotní vzdělávání v území.
NE - projekt neřeší nedostatek kapacit pro
zájmové, neformální nebo celoživotní vzdělávání
v území.
NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na
aktivitu Infrastruktura pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání
NEHODNOCENO
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).

Referenční dokument

•
•
•
•

•
•

•

Text výzvy MAS
Specifická pravidla pro žadatele
a příjemce
Žádost o podporu
Studie proveditelnosti (kap. 3)

Žádost o podporu
Obecná a Specifická pravidla
pro žadatele
a příjemce
Studie proveditelnosti (kap. 2)
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Specifická kritéria přijatelnosti
Č.

Název kritéria

Napravitelnost/
nenapravitelnost

Hodnocení (ANO/NE/
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO)

Referenční dokument

NERELEVANTNÍ – projekt není zaměřen na
aktivitu Infrastruktura pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání.

Kritéria formálních náležitostí
Č.

Název kritéria

Napravitelnost/
nenapravitelnost

III.1

Žádost o podporu je podána v
předepsané formě.

Napravitelné kritérium

III.2

Žádost o podporu je podepsána
oprávněným zástupcem žadatele.

Napravitelné kritérium

III.3

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

Napravitelné kritérium

Hodnocení (ANO/NE/
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO)
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
ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána
statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem
žadatele.
NE – žádost v elektronické podobě není podepsána
statutárním zástupce nebo pověřeným zástupcem žadatele
NERELEVANTNÍ/NEHODNOCENO
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

Referenční dokument
•
•
•

Žádost o podporu
Přílohy žádosti
Specifická pravidla – P1
Postup pro podání žádosti o
podporu

•
•

Žádost o podporu
Plná moc/ oprávnění

•
•
•
•

Text výzvy MAS
Žádost o podporu
Přílohy žádosti
Specifická pravidla
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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 i kladné 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. Nehodnoceno lze doplnit u všech
kritérií při nemožnosti relevantně dané kritérium dle kontrolního listu ohodnotit.
Kritéria posuzujícím soulad se SCLLD ve fázi hodnocení Přijatelnosti a formálních náležitostí jsou: I.9, I.10 a I.111.
Kritérium je vyhodnoceno ANO, pokud není žádná z odpovědí na podotázky kritéria NE. Výsledné hodnocení žádosti „Žádost splnila hodnocení“ lze
přidělit pouze pokud jsou splněna všechna nenapravitelná i napravitelná kritéria (tzn. Vyhodnocena jako ANO/Nerelevantní). Při nesplnění alespoň
jednoho kritéria nenapravitelného, je žádosti přiděleno hodnocení „Žádost nesplnila hodnocení. Výsledek „Žádost vrácena k doplnění“ lze přidělit při
splnění nenapravitelných kritérií (tzn. vyhodnocení jako ANO/Nehodnoceno) a nesplnění alespoň jednoho kritéria napravitelného (tzn. vyhodnocení jako
NE/Nehodnoceno).

1

Kritéria vyznačena dle IP MAS (kap. 4 C).

7
Místní akční skupina Lanškrounsko, z. s.
Sídlo, dodací adresa: Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
Kancelář: Žichlínek 200, 563 01 Lanškroun

Web: https://maslanskrounsko.cz/
Email: info@maslanskrounsko.cz
IČ: 227 12 402

