Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

Název kritéria

1. Oprávněnost
žadatele
2. Partnerství

Kontrolní otázka (tj. popis hodnocení)

Kritéria přijatelnosti
Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce vymezeného ve
výzvě k předkládání žádostí o podporu?
Odpovídá partnerství v projektu pravidlům OPZ a je v souladu s
textem výzvy k předkládání žádostí o podporu?
Jsou cílové skupiny v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání
žádostí o podporu?

Vysvětlení výrazu v zásadě: V případě, že není splněna podmínka
3. Cílové skupiny souladu žádosti a výzvy pro část cílové skupiny a tuto situaci je
možné ošetřit podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj.
podmínkou úpravy žádosti před vydáním právního aktu) tak, že
nedojde k zásadní změně projektu, lze toto kritérium vyhodnotit
jako splněné.
4. Celkové
Jsou celkové způsobilé výdaje projektu v rozmezí stanoveném ve
způsobilé výdaje výzvě k předkládání žádostí o podporu?

Nutnost
slovního
komentáře/
odůvodnění

Ne
Ne

Ano

Ne

Jsou plánované aktivity projektu v zásadě v souladu s textem výzvy
k předkládání žádostí o podporu (včetně územní způsobilosti)?
5. Aktivity

6. Horizontální
principy

Vysvětlení výrazu v zásadě: V případě, že není splněna podmínka
souladu žádosti a výzvy pro část aktivit a tuto situaci je možné
ošetřit podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. podmínkou
úpravy žádosti před vydáním právního aktu) tak, že nedojde k
zásadní změně projektu, lze toto kritérium vyhodnotit jako splněné.
Lze vyloučit negativní dopad na horizontální principy OPZ (Rovnost
žen a mužů, nediskriminace a udržitelný rozvoj)?

Ano

Ne

Je statutární zástupce žadatele trestně bezúhonný?
7. Trestní
bezúhonnost

(V případě, že žadatel má více statutárních zástupců, je podmínka
splněna pro všechny z nich)?

Ne

8. Soulad
projektu s CLLD

Je cíl projektu v souladu s cíli schválené strategie CLLD (s cílem
příslušného opatření programového rámce OPZ)?

Ano

9. Ověření
administrativní,
finanční a
provozní

Má žadatel administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl
schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly
OPZ? (*podrobné informace k hodnocení tohoto kritéria jsou
uvedeny níže)

Ano

1

kapacity
žadatele

1. Úplnost a
forma žádosti

2. Podpis žádosti

Kritéria formálních náležitostí
Obsahuje žádost o podporu všechny povinné údaje i přílohy dle
textu výzvy k předkládání žádostí o podporu a žádost i povinné
přílohy byly předloženy ve formě dle textu výzvy (včetně číslování
příloh)?
Je žádost o podporu podepsána statutárním zástupcem žadatele
(resp. oprávněnou osobou)?

Ne

Ne

Na otázky odpovídá zpracovatel hodnocení jednou z variant ANO / NE. V případě záporné odpovědi je
nutné uvádět srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení.
Při záporném hodnocení formálních náležitostí je žadatel vyzván 1x k opravě nebo doplnění žádosti a
to ve lhůtě do 5 pracovních dní. Náprava se může týkat pouze prvků žádosti, které jsou posuzovány v
kritériích formálních náležitostí (např. může dojít k doplnění podpisu či přílohy). Není možné v této fázi
měnit v žádosti údaje, které nesouvisí s hodnocením formálních náležitostí. MAS může žadatele vyzvat
k doplnění žádosti o podporu maximálně dvakrát.
Kritéria přijatelnosti nejsou opravitelná, v případě nesplnění jakéhokoli kritéria přijatelnosti je žádost
o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení a výběru.
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