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Příloha č. 1: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti  

Číslo výzvy MAS: 1  

Název výzvy: Bezpečná doprava 

Kritéria formálních náležitostí  

Název kritéria  Hodnocení ANO/NE  Napravitelnost  Referenční dokument  

Žádost o podporu je podána v 
předepsané formě  

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a 
obsahově splňuje všechny náležitostí (soulad žádosti s přílohami).   

Napravitelné  Žádost; Pravidla pro žadatele 
a příjemce                                       

NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě a 
obsahově nesplňuje všechny náležitostí (nesoulad žádosti s 
přílohami).   

Žádost o podporu je podepsaná 
oprávněným zástupcem 
žadatele  

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

Napravitelné  Žádost                                    
plná moc/pověření                           

NE – žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním 
zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele  

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

ANO – k žádostí jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově 
splňují  ́náležitosti, které požaduje ŘO v dokumentaci k výzvě.  

Napravitelné  Žádost; Povinné přílohy              

Specifická pravidla (jsou zde 
uvedeny náležitosti příloh) 
+ Text výzvy MAS  

NE – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné  přílohy A/NEBO 
obsahově nesplňují  ́náležitosti , které požaduje ŘO v dokumentaci 
k výzvě.  
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Kritéria přijatelnosti  

Název kritéria  Hodnocení ANO/NE  Napravitelnost  Referenční dokument  

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

ANO – Projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami 
specifického cíle a výzvy  

Napravitelné  Text výzvy, Pravidla pro 
žadatele a příjemce, Žádost, 
Studie proveditelnosti   NE – Projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami 

specifického cíle a výzvy  

Žadatel splňuje definici 
oprávněného příjemce pro 
příslušný specifický cíl a výzvu  

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

Nenapravitelné  Text výzvy; Žádost, Příloha - 
doklad o právní subjektivitě   

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

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

ANO – Projekt respektuje minimální maximální hranici celkových 
způsobilých výdajů   

Napravitelné  Text výzvy; Rozpočet 
projektu; Studie 
proveditelnosti   NE – Projekt ne respektuje minimální maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů   

Projekt respektuje limity 
způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny  

ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů  Napravitelné  Text výzvy; Rozpočet 
projektu, Pravidla pro 
žadatele a příjemce; Studie 
proveditelnosti   

NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů  

Potřebnost realizace projektu je 
odůvodněná  

ANO – Žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu  Napravitelné  Žádost; Studie 
proveditelnosti; Karta 
souladu  

NE – Žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu  

Projekt je v souladu 
s podmínkami výzvy MAS 

ANO – Žádost v souladu s podmínkami výzvy MAS Rozvoj Krnovska 
 

Nenapravitelná  Žádost; Povinné přílohy 
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NE – Žádost není v souladu s podmínkami výzvy MAS Rozvoje 
Krnovska  

Projekt naplňuje strategické cíle 
a opatření uvedené v SCLLD 
MAS Rozvoj Krnovska 

ANO – Žádost naplňuje strategické cíle a opatření uvedené v SCLLD  
MAS Rozvoj Krnovska 

Napravitelné  Studie proveditelnosti;  
Žádost; SCLLD MAS Rozvoj 
Krnovska  NE – Žádost nenaplňuje strategické cíle a opatření uvedené v SCLLD  

MAS Rozvoj Krnovska 

  


