
 
10. Výzva MAS Blaník, z.s.- IROP – sociální infrastruktura 

–  Zázemí pro sociální služby 

 Vazba na výzvu č. 62 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD 

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ 

 Napravitelnost Referenční dokument 

Žádost o podporu je podána v předepsané formě. Napravitelné Žádost o podporu, Výzva MAS 

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele. Napravitelné Žádost o podporu 

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

Napravitelné Žádost o podporu, povinné přílohy 
Žádosti o podporu, Specifická 
pravidla pro žadatele a příjemce 

 

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 

Obecná kritéria přijatelnosti   Napravitelnost Referenční dokumenty 

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.  Napravitelné Studie proveditelnosti, Výzva MAS, 
Žádost o podporu 

Projekt je svým zaměřením v souladu výzvou MAS. Napravitelné Text výzvy MAS, Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro specifický 2.1 a výzvu MAS. Nenapravitelné Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti, výzva MAS 

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

Napravitelné Žádost o podporu, Výzva MAS 

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. Napravitelné Žádost o podporu, výzva MAS, 
Specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce 

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. Napravitelné Studie proveditelnosti, Žádost o 
podporu 

Výsledky projektu jsou udržitelné.  Napravitelné Studie proveditelnosti, Žádost o 
podporu 

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 

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. Nenapravitelné Žádost o podporu 

Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD. Nenapravitelné Studie proveditelnosti, Žádost o 
podporu, SCLLD 

Specifická kritéria přijatelnosti                           Napravitelnosti Referenční dokumenty 

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

Napravitelné Studie proveditelnosti, Žádost o 
podporu 

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

Napravitelné Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti 

Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb. 
 
 

Napravitelné 
Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti 

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

Napravitelné 
Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti  

 

 

 

 


