Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 3. Výzvy MAS Hanácké Království – IROP –
Bezpečně v MAS Hanácké Království II.
Dle obecných pravidel IROP kap. 3.2.3 odst. pro MAS jsou kritéria formálních náležitostí povinná kritéria, která jsou shodná s kritérii pro
individuální projekty.
Kritéria formálních náležitostí – vždy napravitelná
Název kritéria
Aspekt
Hodnocení (ANO/NE/nerelevantní)
hodnocení
Žádost o podporu je
ANO – žádost o podporu je
podána v předepsané
podána v předepsané formě
formě
NE
Žádost o podporu je
podepsaná oprávněným
zástupcem žadatele

-

ANO – žádost o podporu je
podepsaná statutárním zástupcem
nebo pověřeným zástupcem
žadatele

Referenční dokument

Předmět a způsob hodnocení

Žádost o podporu
Pravidla pro žadatele
a příjemce

Posuzuje se, zda žádost byla
finalizována v elektronické
podobě v aplikaci systému
ISKP14+.

Žádost o podporu
Pověření

NE

Jsou doloženy všechny
povinné přílohy

-

ANO – k ŽoP jsou doloženy
všechny povinné přílohy
NE

Žádost o podporu
Přílohy žádosti
Výzva MAS

Posuzuje se, zda je žádost
opatřena
elektronickým
podpisem statutárního orgánu
nebo
oprávněné
osoby
pověřené
statutárním
orgánem
subjektu
žadatele/partnera, tzn., zda
podpis odpovídá statutárnímu
orgánu/oprávněné
osobě
subjektu žadatele.
Posuzuje se, zda jsou
doloženy všechny povinné
přílohy, které jsou uvedeny v
dokumentaci Výzvy MAS

Název kritéria
Žadatel splňuje definici
oprávněného žadatele pro
danou Výzvu

Aspekt
hodnocení
Potřebnost
Účelnost

Kritéria přijatelnosti
Hodnocení
(ANO/NE/nerelevantní)
ANO – žadatel splňuje definici
oprávněného žadatel pro danou
výzvu

Napravitelné/
nenapravitelné
Nenapravitelné

Referenční dokument
Žádost o podporu
Výzva MAS

Projekt je v souladu se
schválenou Strategií
komunitně vedeného
místního rozvoje pro území
MAS Hanácké Království
na období 2014 - 2020
Projekt je v souladu s
podmínkami Výzvy MAS

Potřebnost
Účelnost

NE
ANO – projekt je v souladu s
programovým rámcem SCLLD

Napravitelné
Žádost o podporu, Studie
proveditelnosti
SCLLD
MAS Hanácké Království

NE – projekt není v souladu s
programovým rámcem SCLLD
Potřebnost
Účelnost

ANO – projekt je v souladu s
podmínkami Výzvy MAS

Napravitelné

NE – projekt není v souladu s
podmínkami Výzva MAS

Projekt respektuje limity
způsobilých výdajů, pokud
jsou stanoveny

ANO – projekt respektuje limity
Efektivnost
způsobilých výdajů, pokud jsou
Hospodárnost stanoveny
NE
Nerelevantní

Hodnocení se provádí na
základě údajů, které
žadatel uvedl v Žádosti
o podporu a ve Studii
proveditelnosti.

Napravitelné
Žádost o podporu

