Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti – Výzva č. 3 IROP – Komunitní centra
Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti jsou hodnocena: ano / ne / nehodnoceno / nerelevantní, přičemž nehodnoceno je pro případy, kdy je
pro vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění informace od žadatele a nerelevantní je pro případy, kdy se kritérium na daný projekt
nevztahuje.
Číslo

1.

2.

3.

Kritérium

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

Hodnocení
ANO - Žádost o podporu je podána v předepsané formě
NE - Žádost o podporu není podána v předepsané formě
Nehodnoceno
Nerelevantní

ANO - Žádost o podporu je elektronicky podepsána
statutárním zástupcem žadatele, případně osobou k
podpisu pověřenou plnou mocí či pověřením
NE - Žádost o podporu není elektronicky podepsána
statutárním zástupcem žadatele, případně osobou k
podpisu pověřenou plnou mocí či pověřením
Nehodnoceno
Nerelevantní
ANO - Žádost o podporu obsahuje všechny povinné
přílohy stanovené výzvou MAS a obsahově splňují
náležitosti, které jsou výzvou MAS požadovány
NE - Žádost o podporu neobsahuje všechny povinné
přílohy stanovené výzvou MAS či jejich obsah nesplňuje
náležitosti, které jsou výzvou MAS požadovány
Nehodnoceno
Nerelevantní

Druh kritéria

Napravitelné

Zdroj informací
Žádost o podporu,
Obecná pravidla pro
žadatele a příjemce,
kapitola 2.5 Forma a
způsob podání žádosti o
podporu

Napravitelné

Žádost o podporu,
Pověření oprávněné
osoby

Napravitelné

Žádost o podporu,
Přílohy žádosti o
podporu, Specifická
pravidla pro žadatele a
příjemce k výzvě ŘO
IROP č. 62, Výzva MAS

4.

5.

Projekt je svým zaměřením
v souladu se SCLLD MAS Šipka

Projekt je svým zaměřením
v souladu se všemi
podmínkami Výzvy MAS

6.

Žadatel splňuje definici
oprávněného žadatele pro
příslušný specifický cíl a Výzvu
MAS

7.

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

8.

Potřebnost realizace projektu
je odůvodněná

ANO - Projekt a jeho cíle, plánované aktivity i cílové
skupiny nejsou v rozporu se Strategickou částí Strategie
CLLD MAS Šipka
NE - projekt a jeho cíle, plánované aktivity i cílové skupiny
jsou v rozporu se Strategickou částí Strategie CLLD MAS
Šipka

Nenapravitelné

ANO - Projekt je v souladu se všemi podmínky výzvy MAS
NE- Projekt je v rozporu s podmínkami výzvy MAS
Nenapravitelné

ANO - Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele a
příjemce podpory dle příslušné výzvy MAS
NE - Žadatel nesplňuje definici oprávněného žadatele a
příjemce podpory dle příslušné výzvy MAS

ANO - Projekt respektuje maximální a minimální hranici
celkových způsobilých výdajů stanovených výzvou MAS
NE - Projekt nerespektuje maximální a minimální hranici
celkových způsobilých výdajů stanovených výzvou MAS
Nehodnoceno
Nerelevantní
ANO - Potřebnost realizace projektu je odůvodněná
NE - Potřebnost realizace projektu není odůvodněná
Nehodnoceno
Nerelevantní

Nenapravitelné

Studie proveditelnosti,
Žádost o podporu,
SCLLD MAS Šipka str. 85

Studie proveditelnosti,
Výzva MAS, Žádost o
podporu, Specifická
pravidla pro žadatele a
příjemce k výzvě ŘO
IROP č. 62
Žádost o podporu,
Specifická pravidla pro
žadatele a příjemce
k výzvě ŘO IROP č. 62
kapitola Oprávnění
žadatelé,
Výzva MAS

Napravitelné

Žádost o podporu,
Výzva MAS

Napravitelné

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti

