
 
4. Výzva MAS Blaník, z.s. - IROP - bezpečnost dopravy - Bezpečně do školy nebo na hřbitov k předkládání 

žádosti o podporu z integrovaného regionálního operačního programu 

Vazba na výzvu č. 53 UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ 

Vylučovací kritérium Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Napravitelnost Referenční 
dokument 

Žádost o podporu je podána 
v předepsané formě 

ANO – žádost o podporu je podána 
v předepsané formě 

Napravitelné Žádost o podporu 

NE – žádost o podporu není podána 
v předepsané formě 

Žádost o podporu je podepsána 
oprávněným zástupcem žadatele 

ANO - Žádost o podporu je podepsána 
oprávněným zástupcem žadatele 

Napravitelné Žádost o podporu 

NE - Žádost o podporu není podepsána 
oprávněným zástupcem žadatele 

Jsou doloženy všechny přílohy, 
které obsahově splňují náležitosti 
požadované v dokumentaci k výzvě  

ANO – jsou doloženy všechny přílohy, které 
obsahově splňují náležitosti požadované 
v dokumentaci k výzvě 

Napravitelné Žádost o podporu, 
Přílohy žádosti o 
podporu 
 
Specifická pravidla 
pro žadatele a 
příjemce 

NE – nejsou doloženy všechny přílohy, které 
splňují náležitosti požadované 
v dokumentaci k výzvě 

 

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 

Obecná kritéria přijatelnosti 

Vylučovací kritérium  Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Napravitelné Referenční dokument 

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

ANO – projekt je svým zaměřením v souladu s cíli 
a podporovanými aktivitami výzvy MAS 

Napravitelné Studie proveditelnosti 
Výzva MAS 

NE – Projekt není svým zaměřením v souladu s 
cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS 

Projekt je v souladu 
s podmínkami výzvy MAS 

ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy 
MAS 

Napravitelné  Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
Výzva MAS NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy 

MAS 

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

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

Nenapravitelné Žádost o podporu 
Výzva MAS 

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 a maximální 
hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny 

Napravitelné Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
Výzva MAS 

NE – projekt nerespektuje minimální a maximální 
hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny 

Projekt respektuje limity 
způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny 

ANO – Projekt respektuje limity způsobilých 
výdajů (pokud jsou stanoveny) 

Napravitelné Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
Výzva MAS NE - projekt nerespektuje limity způsobilých 

výdajů (pokud jsou stanoveny) 

Potřebnost realizace projektu je 
odůvodněná 

ANO  - Potřebnost realizace projektu je 
odůvodněná 

Napravitelné Studie proveditelnosti 

NE - Potřebnost realizace projektu není 
odůvodněná 



 
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 (udržitelný rozvoj, 
rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost 
mužů a žen) 

Napravitelné Studie proveditelnosti 
Žádost o podporu 

NE – Projekt má negativní vliv na některou z 
horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, 
rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost 
mužů a žen) 

Specifická kritéria přijatelnosti 

Vylučovací Kritérium  Hodnocení (ANO/NE) Napravitelné  

Projekt je v souladu se Strategií 
komunitně vedeného rozvoje 
území MAS Blaník, z.s  

ANO – projekt je v souladu s uvedeným 
specifickým cílem.: A-2 Prostřednictvím podpory 
budování, údržby a modernizace kvalitní 
technické, dopravní, venkovské infrastruktury 
včetně projektové dokumentace přilákat nové a 
udržet stávající obyvatele regionu.  
  

Nenapravitelné Studie proveditelnosti 

NE – projekt není v souladu s uvedeným 
specifickým cílem.: A-2 Prostřednictvím podpory 
budování, údržby a modernizace kvalitní 
technické, dopravní, venkovské infrastruktury 
včetně projektové dokumentace přilákat nové a 
udržet stávající obyvatele regionu.  
 

 


