MAS Kraj živých vod, z. s.

Příloha č. 1 Kritéria hodnocení formálních
náležitostí a přijatelnosti
1.výzvy MAS Kraj živých vod-IROP-Občanská vybavenost a služby na
venkově I.

Kritéria Formálních náležitostí a Přijatelnosti
Název kritéria

Funkce
hodnotícího
kritéria

Hodnocení (ANO/NE/nerelevantní)

Referenční dokument

Napravitelné
kritérium
(ANO/NE)

Žádost o podporu
Text výzvy MAS
Obecná pravidla IROP
pro žadatele a
příjemce – kap. 2.5
Žádost o podporu
Pověření oprávněné
osoby

ANO

Žádost o podporu
Přílohy žádosti
Text výzvy MAS
Specifická pravidla pro
žadatele a příjemce
pro 62. výzvu IROP

ANO

Kritéria formálních náležitostí
Žádost o podporu je podána v
předepsané formě

Vylučovací

ANO - žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahuje všechny náležitosti
(soulad žádosti s přílohami)
NE - žádost o podporu není podána v předepsané formě a neobsahuje všechny náležitosti
(soulad žádosti s přílohami)

Žádost o podporu je podepsána
oprávněným zástupcem žadatele nebo
pověřeným zástupcem žadatele

Vylučovací

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

Vylučovací

ANO - žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo
pověřeným zástupcem žadatele
NE - žádost v elektronické podobě není podepsána statuárním zástupcem žadatele nebo
pověřeným zástupcem žadatele
ANO - k žádosti jsou doložené všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti
požadované v dokumentaci k výzvě MAS
NE - k žádosti nejsou doložení všechny povinné přílohy a obsahově nesplňují náležitosti
požadované v dokumentaci k výzvě MAS

ANO

Kritéria přijatelnosti
Žadatel splňuje definici oprávněného
příjemce pro příslušnou výzvu MAS.

Vylučovací

ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu MAS
NE - žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu MAS

Žádost o podporu
Text výzvy MAS

NE

Projekt respektuje minimální a
maximální hranici celkových
způsobilých výdajů
Projekt je svým zaměřením v souladu se
SCLLD

Vylučovací

ANO – projekt respektuje minimální a maximální limity celkových způsobilých výdajů
NE - projekt nerespektuje minimální a maximální limity celkových způsobilých výdajů

ANO

Vylučovací

ANO - projekt je v souladu se SCLLD
NE - projekt není v souladu se SCLLD

Projekt je v souladu s podmínkami
výzvy MAS

Vylučovací

ANO - projekt je v souladu s podmínkami výzvy
NE - projekt není v souladu s podmínkami výzvy

Žádost o podporu
Rozpočet projektu
Text výzvy MAS
Žádost o podporu
SCLLD, kapitola 4.8
Akční plán
Žádost o podporu
Text výzvy MAS

ANO
ANO
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