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Př. č. 1 – Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti 

 
Hodnocení je prováděno podle kritérií schválených programovým výborem MAS Jablunkovsko, z.s. Všechna kritéria jsou eliminační, vyhodnocují se možností ANO nebo NE. 

Možnost NE znamená nesplnění kritéria a vyloučení žádosti o podporu z hodnotícího procesu. V případě, že žádost o podporu nesplní jakékoliv nenapravitelné kritérium, 

žádost bude vyloučena z dalšího posuzování. V případě, že žádost o podporu nesplní jedno, či více  napravitelných kritérií, žadatel musí být vyzván k doplnění žádosti o 

podporu. Lhůta na doplnění žádosti činí 5 pracovních dní.  

Kritéria formálních náležitostí 

Název kritéria Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) 
Zdroj informací/Referenční 

dokument 
Napravitelné 

Žádost o podporu je podána v 
předepsané formě 

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

• žádost o podporu 
• výzva MAS 

ANO 

Žádost o podporu je podepsána 
oprávněným zástupcem žadatele 

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

• žádost o podporu 
• plná moc/pověření oprávněné 
osoby 

ANO 

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

ANO - k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují 
náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě. 
NE - k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy nebo obsahově 
nesplňují náležitosti, které požaduje MAS v dokumentaci k výzvě. 
  

• žádost o podporu 
• povinné přílohy Žádost o 
podporu 
•výzva MAS 

ANO 
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Obecná kritéria přijatelnosti 

Název kritéria Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) 
Zdroj informací/Referenční 

dokument 
Napravitelné 

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

ANO - projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS 
NE - projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS 
  

• žádost o podporu 
• výzva MAS 

ANO 

Projekt je v souladu s podmínkami 
výzvy MAS 

ANO - projekt je v souladu s výzvou MAS 
NE - projekt není v souladu s výzvou MAS 
 

• výzva MAS 
• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti 

ANO 

 
 Žadatel splňuje definici 
oprávněného příjemce pro 
specifický cíl 2.1 a výzvu MAS  
 

ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.1 a 
výzvu MAS 
NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro specifický cíl 2.1 a 
výzvu MAS 

• výzva MAS 
• žádost o podporu 
• Studie proveditelnosti 

NE 

Projekt respektuje minimální a 
maximální hranici celkových 
způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny 

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

• výzva MAS  
• žádost o podporu 

ANO 

Projekt respektuje limity 
způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny 

ANO – projekt respektuje limity způsobilých výdajů 
NE – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů 

• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti 
• specifická pravidla 

ANO 
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Výsledky projektu jsou udržitelné 
ANO – žadatel ve studii proveditelnosti popsal finanční, provozní i 
administrativní udržitelnost projektu 
NE – žadatel ve studii proveditelnosti nepopsal udržitelnost projektu 

• žádost o podporu 
•studie proveditelnosti 

ANO 

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 (tj. 
má pozitivní nebo neutrální vliv) 
NE - projekt má negativní vliv na některou z horizontálních priorit IROP 
  

• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti 
 
 

ANO 

Potřebnost realizace projektu je 
odůvodněná 

ANO – žadatel odůvodnil potřebu projektu  
NE – žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu 

  
• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti  ANO 

Statutární zástupce žadatele je 
trestně bezúhonný 

ANO – žadatel v systému MS2014+ souhlasil s čestným prohlášením č.70 
NE – žadatel v systému MS 2014+ nesouhlasil s čestným prohlášením č. 70 

• žádost o podporu v systému 
MS2014+ 
 

NE 

Projekt je v souladu s integrovanou 
strategii CLLD 

ANO – Projekt je v souladu s integrovanou strategii CLLD (Ve studii 
proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení SCLLD MAS Jablunkovsko) 
NE – Projekt není v souladu s integrovanou strategii CLLD (Ve studii 
proveditelnosti chybí, není zřejmá nebo je chybná vazba projektu na SCLLD 
MAS Jablunkovsko).  
 

• žádost o podporu v systému 
MS2014+ 
• studie proveditelnosti 
• SCLLD 
 

NE 
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Specifická kritéria přijatelnosti pro aktivity rozvoj sociálních služeb a rozvoj komunitních center 

Název kritéria Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) 
Zdroj informací/Referenční 

dokument 
Napravitelné 

Žadatel má zajištěnou 
administrativní, finanční a provozní 
kapacitu k realizaci a udržitelnosti 
projektu.  
 

ANO – žadatel popsal administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu. 
NE – žadatel nepopsal administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci 
a udržitelnosti projektu ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu. 
 

• žádost o podporu v systému 
MS2014+ 
• studie proveditelnosti 
 

ANO 

Specifická kritéria přijatelnosti pro aktivitu rozvoj sociálních služeb 

Projekt je v souladu se Strategií 
sociálního začleňování 2014-2020.  
 

ANO - Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Strategie 
sociálního začleňování 2014-2020.  
NE - Ve studii proveditelnosti chybí, není zřejmá nebo je chybná vazba 
projektu na Strategii sociálního začleňování 2014-2020.  
NERELEVANTNÍ – projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb.  

• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti 

ANO 
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Projekt je v souladu s Národní 
strategií rozvoje sociálních služeb.  
 

ANO – Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Národní 
strategie rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebo na aktuální národní 
strategii v oblasti sociálních služeb.  
NE - Ve studii proveditelnosti chybí, nebo není zřejmá vazba projektu na 
Národní strategii rozvoje sociálních služeb pro rok 2015, nebo na aktuální 
národní strategii v oblasti sociálních služeb.  
NERELEVANTNÍ – projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb.  

• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti 

ANO 

Projekt je v souladu se 
strategickým plánem sociálního 
začleňování nebo s komunitním 
plánem nebo s krajským 
střednědobým plánem rozvoje 
sociálních služeb.  
 

ANO - projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování 
nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje 
sociálních služeb.  
NE - projekt není v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování ani 
s komunitním plánem ani s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních 
služeb.  
NERELEVANTNÍ – projekt se netýká aktivity Rozvoj sociálních služeb.  

• žádost o podporu 
• studie proveditelnosti 

ANO 

 


