
 
6. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP -vzdělávání -Školství a vzdělávání – Infrastruktura základních škol 

Vazba na výzvu č. 68 INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ 

Vylučovací kritérium Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Napravitelnos
t 

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 
(MAS obsahově kontroluje pouze 
ty přílohy, které potřebuje pro 
věcné hodnocení, tzn. Dokumenty 
jsou uvedeny v kontrolních listech, 
referenční dokumenty) 

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 
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 
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 MAS 
Blaník, z.s. 
 

ANO – projekt je v souladu s uvedeným 
specifickým cílem . : B- 2 Přispět ke zvýšení kvality a 

obohacení výuky na školách prostřednictvím podpory 
preventivních, sportovních, kulturních a 
mezinárodních aktivit škol, dále podpory spolupráce 
vzdělávacích institucí, vědy a badatelské činnosti a 
podpory zvyšování kompetencí pedagogů. 
B-2-11 Zlepšení školního prostředí (Prostorové úpravy; 
Nákup materiálu; Vybavení; Venkovní učebny, 
zahrady; Bezbariérový přístup; Bezpečností prvky; 
Zajištění podmínek pro děti se speciálními potřebami 
(hendikepované, nadané), zajištění podmínek pro 
výuku speciálních a specializovaných předmětů 

Nenapravitelné Studie 
proveditelnosti 

NE – projekt není v souladu s uvedeným 
specifickým cílem. : B- 2 Přispět ke zvýšení kvality a 

obohacení výuky na školách prostřednictvím podpory 
preventivních, sportovních, kulturních a 
mezinárodních aktivit škol, dále podpory spolupráce 
vzdělávacích institucí, vědy a badatelské činnosti a 
podpory zvyšování kompetencí pedagogů. 
B-2-11 Zlepšení školního prostředí (Prostorové úpravy; 
Nákup materiálu; Vybavení; Venkovní učebny, 
zahrady; Bezbariérový přístup; Bezpečností prvky; 
Zajištění podmínek pro děti se speciálními potřebami 
(hendikepované, nadané), zajištění podmínek pro 
výuku speciálních a specializovaných předmětů 

 


