
                         Kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti pro IROP 1: Bezpečnost dopravy a podpora udržitelné dopravy 

Schválena Výborem MAS dne:  

Schválena ŘO IROP dne:  
 

 
Název kritéria 

 

Přiřazení funkce: 

V=vylučovací 

H=hodnotící 

K=kombinované 

 

 
Způsob hodnocení 

 

 
Referenční dokument 

Hodnocení: 

ANO=splněno 

NE=nesplněno 
Nerelevantní 

Nehodnoceno 
Kritéria formálních náležitostí - všechna 

napravitelná  
Žádost o podporu je podána v předepsané 

formě 
 
V 

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 

 
žádost o podporu; pravidla pro žadatele a příjemce 

 

 
Žádost o podporu je podepsána oprávněným 

zástupcem žadatele 

 

 
V 

ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným 

zástupcem 

 
NE - žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem nebo pověřeným 

zástupcem 

 

 
žádost o podporu; pověření oprávněné osoby 

 

 
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a 

obsahově splňujı ́                                      náležitosti, požadované v 

dokumentaci k vyźvě MAS 

 

 
V 

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 

 
žádost o podporu; přílohy žádosti; specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce, text výzvy MAS 

 

Nenapravitelná kritéria přijatelnosti 
 

 
 
 
 
 
Projekt je realizován na územní působnosti 

MAS KRÁLOVÉDVORSKO, z.s.  

 
 
 
 
 

 
V 

 

 
 
 
ANO – Projekt je realizován na území vymezeném SCLLD MAS KRÁLOVÉDVORSKO 

 
NE – Projekt je realizován mimo území vymezené SCLLD MAS KRÁLOVÉDVORSKO 

 
Rozhodující je místo realizace projektu, sídlo žadatele může být i mimo územní působnost 

MAS KRÁLOVÉDVORSKO, z.s. Žadatel místo realizace popíše ve studii proveditelnosti.. 

V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS, např. 
pokračování výstavby či modernizace úseku komunikace pro pěší za hranicí MAS.                                                                               
Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé. 

 

 
 
 
 
 
žádost o podporu, studie proveditelnosti, projektová 

dokumentace 

 



 

Napravitelná kritéria přijatelnosti 
 

 
 
Projekt je v souladu se schválenou strategií - 

Strategie komunitně vedeného rozvoje území 

MAS KRÁLOVÉDVORSKO 

 
 

 
V 

 
ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území 

MAS KRÁLOVÉDVORSKO: projekt naplňuje specificky ́cíl SCLLD 4.1. Zdokonalit stav dopravní 

infrastruktury 

(http://www.maskd.cz/userfiles/files/Programov%C3%BD%20r%C3%A1mec%20IROP.pdf) 

 
NE – Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území 

MAS KRÁLOVÉDVORSKO: projekt nenaplňuje specificky ́ cíl SCLLD 4.1 Zdokonalit stav dopravní 

infrastruktury 

(http://www.maskd.cz/userfiles/files/Programov%C3%BD%20r%C3%A1mec%20IROP.pdf) 

 

 

 

 

 

 

()((http://www.maskd.cz/userfiles/files/Programov%C3%BD%20r%C3%A1mec%20IROP.pdf) 

 
 

 
žádost o podporu; studie proveditelnosti; SCLLD 

 

 
Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS 

 
V 

ANO – Projekt je v souladu s podmínkami vyźvy MAS 

 
NE – Projekt není v souladu s podmínkami vyźvy MAS 

text výzvy MAS; žádost o podporu včetně příloh; specifická 

pravidla pro žadatele a příjemce 
 

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů V ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů                                                                                  

NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů 

text výzvy MAS, žádost o podporu  

Projekt je svým zaměřením v souladu s 

podporovanými aktivitami výzvy MAS 

V ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS     

NE - Projekt není svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS 

text výzvy MAS, žádost o podporu, studie proveditelnosti  

Potřebnost realizace je odůvoděná V ANO - Potřebnost projektu je odůvodněná 
 
NE - Potřebnost projektu není odůvodněná 

žádost o podporu, studie proveditelnosti 

 

žádost o podporu, studie proveditelnosti  

Žadatel splňuje definici oprávněného 

příjemce pro příslušný specificky ́cíl a výzvu 

MAS 

 
V 

ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušny ́specificky ́cíl a výzvu MAS 

 
NE- Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušny ́specificky ́cíl a výzvu MAS 

 
text výzvy MAS; žádost o podporu  

Projekt respektuje minimální a maximální 

hranici celkovyćh způsobilyćh výdaj 

stanovenou ve výzvě MAS 

 
V 

ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkovyćh způsobilyćh výdajů 

 
NE –Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkovyćh způsobilyćh výdajů 

 
text výzvy MAS; žádost o podporu 

 

 


