
Místní Akční Skupina  ŽELEZNOHORSKÝ  REGION, z. s.                              
 Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076 

Kontakt: 720953766,  e-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz, www.zeleznohorsky-region.cz 

 

 

 

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 
 

PLATNOST OD 14. 3. 2018 

NÁZEV VÝZVY MAS A ČÍSLO: MAS ŽR-IROP-ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ II, Č. 7 
NÁZEV VÝZVY ŘO IROP: SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD, Č. 65 

Opatření CLLD 4: Rozvoj sociálního podnikání 

Kritérium Hodnocení 
Napravitelné/ 

Nenapravitelné 
Zdroj informací 

Kritéria formálních náležitostí 

1. Žádost o podporu je podána v předepsané formě. 
ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě. 
NE – Žádost o podporu není podána v předepsané formě. 

Napravitelné 
Žádost o podporu 

Přílohy žádosti  
Výzva MAS ŽR 

2. Žádost o podporu je podepsána oprávněným 
zástupcem žadatele. 

ANO – Žádost o podporu je podepsána statutárním zástupcem 
nebo pověřeným zástupcem žadatele. 
NE – Žádost o podporu není podepsána statutárním 
zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele. 

Napravitelné 
Žádost o podporu 

Plná moc/Pověření 

3. K žádosti jsou přiloženy všechny povinné přílohy dle 
výzvy, které obsahově splňují náležitosti požadované v 
dokumentaci k výzvě. 

ANO – K žádosti jsou přiloženy všechny povinné přílohy dle 
výzvy, které obsahově splňují náležitosti požadované 
v dokumentaci k výzvě. 
NE – K žádosti nejsou přiloženy všechny povinné přílohy dle 
výzvy, které obsahově nesplňují náležitosti požadované 
v dokumentaci k výzvě. 

Napravitelné 
Žádost o podporu 

Přílohy žádosti 
Výzva MAS 

Obecná kritéria přijatelnosti 

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

ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro 
příslušný specifický cíl a výzvu. 
NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro 
příslušný specifický cíl a výzvu. 

Nenapravitelné 
Žádost o podporu  

Výzva MAS 

5. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou v rozmezí 
stanoveném ve výzvě MAS k předkládání žádostí o 
podporu. 

ANO – Celkové způsobilé výdaje projektu jsou v rozmezí 
stanoveném ve výzvě MAS k předkládání žádostí o podporu. 
NE – Celkové způsobilé výdaje projektu nejsou v rozmezí 
stanoveném ve výzvě MAS k předkládání žádostí o podporu. 

Napravitelné 
Žádost o podporu  

Výzva MAS 

6. Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. Napravitelné Žádost o podporu 
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NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů. Podnikatelský plán, kap. 
Finanční plán 

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

ANO – Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních 
priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz 
diskriminace, rovnost mužů a žen). 
NE – Projekt má negativní vliv na 1 či více horizontálních 
priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz 
diskriminace, rovnost mužů a žen). 

Napravitelné 
Žádost o podporu 

 

8. Je potřebnost realizace projektu odůvodněná? 
ANO – Realizace projektu je odůvodněná. 
NE – Realizace projektu není odůvodněná. 

Napravitelné 

Žádost o podporu 
Podnikatelský plán, kap. 

Podrobný popis 
projektu 

Specifická kritéria přijatelnosti 

9. Projekt je v souladu se schválenou Strategií komunitně 
vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 
2014–2020. 

ANO – Projekt je v souladu se schválenou Strategií komunitně 
vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 
2014–2020. 
NE – Projekt není v souladu se schválenou Strategií komunitně 
vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 
2014–2020. 

Napravitelné 
Žádost o podporu 

SCLLD MAS 
Železnohorský region 

10. Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS ŽR. 
ANO – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS ŽR. 
NE – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS ŽR. 

Napravitelné 

Žádost o podporu 
Podnikatelský plán, kap. 

Podrobný popis 
projektu 

Výzva MAS ŽR 

11. Projekt je realizovaný na území MAS ŽR. 
(rozhodující je místo realizace/dopadu projektu, sídlo 
žadatele může být i mimo území vymezené SCLLD MAS 
Železnohorský region) 

ANO – Projekt je realizovaný na území MAS ŽR. 
NE – Projekt není realizovaný na území MAS ŽR. 

Nenapravitelné 

Žádost o podporu 
Podnikatelský plán, kap. 

Informace o podniku, 
charakteristika žadatele 

12. Projekt je v souladu s podporovanými aktivitami Výzvy 
MAS ŽR. 

ANO – Projekt je v souladu s podporovanými aktivitami Výzvy 
MAS ŽR. 
NE – Projekt není v souladu s podporovanými aktivitami Výzvy 
MAS ŽR. 

Nenapravitelné 

Žádost o podporu 
Podnikatelský plán, kap. 

Podrobný popis 
projektu  

Výzva MAS ŽR 
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Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti jsou hodnoceny:  

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).  

 

NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA (pokud je hodnocení NE – žádost se může opravit).  

NENAPRAVITELNÁ KRITÉRIA (pokud je hodnocení NE – žádost se nemůže opravit a je vyřazena z procesu hodnocení)! 


