Příloha č. 1 - KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI IROP
„9. výzva MAS OPAVSKO – IROP – VYBAVENÍ JEDNOTEK JPO II a III 2018“
Název kritéria

Žádost o podporu je podána v předepsané
formě

Žádost o podporu je podepsána oprávněným
zástupcem žadatele

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

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ
Způsob hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) Napravitelnost /
nenapravitelnost
ANO - žádost o podporu je podána
v předepsané formě a obsahově splňuje
všechny náležitosti (soulad žádosti
s přílohami
Napravitelné
NE – žádost o podporu není podána
v předepsané formě a obsahově nesplňuje
všechny náležitosti.
ANO - žádost v elektronické podobě je
podepsána statutárním zástupcem nebo
pověřeným zástupcem žadatele.
Napravitelné
NE – žádost v elektronické podobě není
podepsána statutárním zástupcem ani
pověřeným zástupcem žadatele.
ANO - k žádosti jsou doloženy všechny
povinné přílohy, které obsahově splňují
náležitosti, požadované v dokumentaci k
výzvě
Napravitelné
NE – k žádosti nejsou doloženy všechny
povinné přílohy, které obsahově splňují
náležitosti, požadované v dokumentaci k
výzvě

Referenční dokument

Žádost o podporu, Specifická pravidla
pro žadatele a příjemce

Žádost o podporu, Plná moc/Pověření

Žádost o podporu, Specifická pravidla
pro žadatele a příjemce
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Název kritéria

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce
pro příslušný specifický cíl 1.3 a výzvu MAS.

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

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

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů,
pokud jsou stanoveny

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy

Potřebnost realizace projektu je odůvodněna

OBECNÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
Způsob hodnocení
Napravitelnost /
(ANO/NE/Nerelevantní)
nenapravitelnost
ANO - žadatel splňuje definici
oprávněného příjemce pro příslušný cíl a
výzvu
Nenapravitelné
NE - žadatel nesplňuje definici
oprávněného příjemce pro příslušný
specifický cíl a výzvu
ANO - projekt je v souladu s cíli a
podporovanými aktivitami specifického
cíle a výzvy
Napravitelné
NE - projekt není v souladu s cíli a
podporovanými aktivitami specifického
cíle a výzvy
ANO - projekt respektuje minimální a
maximální hranici celkových způsobilých
Napravitelné
výdajů, pokud jsou stanoveny
NE - projekt nerespektuje minimální a
maximální hranici celkových způsobilých
výdajů, pokud jsou stanoveny
ANO - projekt respektuje limity
způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny Napravitelné
NE - projekt nerespektuje limity
způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny
ANO - projekt je v souladu s podmínkami
výzvy
Napravitelné
NE - projekt není v souladu s podmínkami
výzvy
ANO - žadatel řádně odůvodnil potřebu
projektu
Napravitelné
NE - žadatel nezdůvodnil potřebnost
projektu

Referenční dokument

Žádost o podporu, Specifická pravidla
pro žadatele a příjemce

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

Text výzvy MAS, Žádost o podporu

Text výzvy MAS, Žádost o podporu

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

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

Název kritéria
Projekt je v souladu se schválenou Místní
integrovanou strategií komunitně vedeného
rozvoje území MAS Opavsko pro období
2014 - 2020

ANO - projekt nemá negativní vliv na
žádnou z horizontálních priorit IROP
NE - projekt má negativní vliv na
některou z horizontální priorit IROP

Napravitelné

SPECIFICKÉ KRITÉRIUM PŘIJATENOSTI
Způsob hodnocení
Napravitelnost /
(ANO/NE/Nerelevantní)
nenapravitelnost
ANO - projekt je v souladu
s programovým rámcem SCLLD
Napravitelné
NE - projekt není v souladu
s programovým rámcem SCLLD

Žádost o podporu, Studie
proveditelnosti

Referenční dokument

Žádost o podporu, Studie
proveditelnosti Strategie SCLLD

3

