
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v 2. výzvě IROP -  MAS Rozvoj Tanvaldska – IROP – 
Bezpečnost dopravy, aktivita Bezpečnost dopravy 

      
Kritéria formálních náležitostí - NAPRAVITELNÁ 

Číslo Název kritéria 
Referenční 
dokument 

Způsob hodnocení 
kořenového kritéria 

Přidělené 
hodnocení 
(A/N/ NR/ 

Nehodnoceno) 

Odůvodnění 

1.1 

Žádost o podporu je podána v předepsané formě Žádost o podporu 

ANO – Žádost o podporu 
je podána v předepsané 
formě a obsahově 
splňuje všechny 
náležitosti. 
 
NE -  Žádost o podporu 
není podána v 
předepsané formě nebo 
obsahově nesplňuje 
všechny náležitosti. 

    

1.2 

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem 
žadatele. 

Žádost o podporu 

ANO – Žádost v 
elektronické podobě je 
podepsána statutárním 
zástupcem nebo 
pověřeným zástupcem. 
 
NE - Žádost v 
elektronické podobě 
není podepsána 
statutárním zástupcem 
nebo pověřeným 
zástupcem. 

    



1.3 

Jsou doloženy všechny povinné přílohy, požadované v 
dokumentaci k výzvě MAS. 

Žádost o podporu, 
povinné přílohy 
Žádosti o podporu, 
Specifická pravidla 
pro žadatele a 
příjemce, Obecná 
pravidla pro žadatele 
a příjemce 

ANO – K žádosti jsou 
doloženy všechny 
povinné přílohy a 
obsahově splňujı ́
náležitosti, které 
požaduje MAS v 
dokumentaci k výzvě. 
 
NE - K žádosti nejsou 
doloženy všechny 
povinné přílohy nebo 
obsahově nesplňujı ́
náležitosti, které 
požaduje MAS v 
dokumentaci k výzvě. 

    

 

 

Kritéria přijatelnosti - NENAPRAVITELNÁ 

Číslo Název kritéria 
Referenční 
dokument  

Způsob hodnocení 
kořenového kritéria 

Přidělené 
hodnocení 
(A/N/NR/ 

Nehodnoceno) 

Odůvodnění 

2.1 

Projekt je realizován na územní působnosti MAS Rozvoj 
Tanvaldska 
 

Žádost o podporu, 
Studie 

proveditelnosti, 
SCLLD MAS Rozvoj 
Tanvaldska 2014 - 

2020 

ANO – Projekt je 
realizován na území 
vymezeném SCLLD  MAS 
Rozvoj Tanvaldska. 

 
NE – Projekt je realizován 
mimo území vymezené 
SCLLD MAS Rozvoj 
Tanvaldska. 

 

Poznámka: 
Rozhodující je místo 
realizace/dopadu 
projektu, sídlo žadatele 
může být i mimo území 
vymezené SCLLD MAS 
Rozvoj Tanvaldska. 

  
 



2.2 

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro 
příslušnou výzvu MAS. 

Žádost o podporu, 
Studie 

proveditelnosti, Výzva 
MAS 

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

    

 

 

Kritéria přijatelnosti - NAPRAVITELNÁ 

Číslo Název kritéria 
Referenční 
dokument 

Způsob hodnocení 
kořenového kritéria 

Přidělené 
hodnocení 
(A/N/NR/ 

Nehodnoceno) 

Odůvodnění 

2.3 

Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie 
komunitně vedeného rozvoje území MAS Rozvoj 
Tanvaldska. 

Žádost o podporu, 
Studie 

proveditelnosti, 
SCLLD MAS Rozvoj 
Tanvaldska 2014 - 

2020 

ANO – Projekt je 
v souladu se schválenou 
strategií - SCLLD MAS 
Rozvoj Tanvaldska 2014 - 
2020: projekt naplňuje 
specifický cíl A.4 
Zajištěna bezpečnost 
obyvatel a majetku, 
bezpečnost dopravy 
(Opatření A.4.1 
Humanizace a zvyšování 
bezpečnosti silniční 

    



dopravy), kap. 3.2. 
 
NE – Projekt není 
v souladu se schválenou 
strategií - SCLLD MAS 
Rozvoj Tanvaldska 2014 - 
2020: projekt nenaplňuje 
specifický cíl A.4 
Zajištěna bezpečnost 
obyvatel a majetku, 
bezpečnost dopravy  
(Opatření 
A.4.1Humanizace a 
zvyšování bezpečnosti 
silniční dopravy), kap. 
3.2. 

2.4 

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS. 

Text výzvy MAS, 
Žádost o podporu, 

Studie 
proveditelnosti, 

Specifická pravidla 
pro žadatele a 

příjemce 

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

    

2.5 

Projekt respektuje minimální a maximální hranici 
celkových způsobilých výdajů stanovenou ve výzvě MAS. 

Text výzvy MAS, 
Žádost o podporu 

ANO – Projekt respektuje 
minimální a maximální 
hranici celkových 
způsobilých výdajů. 
 
NE – Projekt 
nerespektuje minimální a 
maximální hranici 
celkových způsobilých 
výdajů. 

    



2.6 

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů 

Žádost o podporu, 
Specifická pravidla 

pro žadatele a 
příjemce, Studie 
proveditelnosti 

ANO – projekt respektuje 
limity způsobilých výdajů 
na hlavní a vedlejší 
aktivity stanovené ve 
Specifických pravidlech 
pro žadatele a příjemce. 
 
NE – projekt 
nerespektuje limity 
způsobilých výdajů na 
hlavní a vedlejší akti-vity 
stanovené ve 
Specifických pravidlech 
pro žadatele a příjemce. 

    

2.7 

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná 
Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti 

ANO – žadatel 
dostatečně popsal v 
projektové žádosti, že 
realizace projektu je 
odůvodněná. 
 
NE – žadatel dostatečně 
nepopsal v projektové 
žádosti, že realizace 
projektu je odůvodněná. 

    

2.8 

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a 
podporovanými aktivitami výzvy MAS 

Žádost o podporu, 
Text výzvy MAS, 

Specifická pravidla 
pro žadatele a 

příjemce, Studie 
proveditelnosti 

ANO – projekt je v 
souladu s cíli a 
podporovanými 
aktivitami specifického 
cíle a výzvy MAS. 
 
NE – projekt není v 
souladu s cíli a 
podporovanými 
aktivitami specifického 
cíle a výzvy MAS. 

    

2.9 

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

Žádost o podporu 

ANO – projekt nemá 
negativní vliv na žádnou 
z horizontálních priorit 
IROP 
NE - projekt má negativní 
vliv na žádnou z 
horizontálních priorit 
IROP 

    



 

Hodnocení hodnotitelem:     Podpis: Datum: 

Jméno a příjmení hodnotitele:       

     

Schválení schvalovatelem:    Podpis: Datum: 

Jméno a příjmení hodnotitele:       

     
Výsledek hodnocení:    

    

    

 


