
Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 
 

Název a číslo výzvy MAS: 1. Bezpečná doprava Operační program: IROP 

Reg. č. projektu:  Název projektu: 
 
 

 
 

Žadatel:  

 
 

Kritéria formálních náležitostí 

Kritérium 
Napravitelnost 

kritéria 
Způsob hodnocení Referenční dokument 

Hodnocení: 
ANO/NE/neho

dnoceno/ 
nerelevantní 

1. Žádost o podporu je podána v 
předepsané formě 

ANO ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě  
NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě 

- Žádost o podporu  
- Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

pro výzvu ŘO IROP pro daný specifický cíl  
- Text výzvy MAS 

 

2. Žádost o podporu je podepsána 
oprávněným zástupcem žadatele 

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

- Žádost o podporu  
- Pověření oprávněné osoby 

 

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

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

- Žádost o podporu  
- Přílohy žádosti o podporu  
- Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

pro výzvu ŘO IROP pro daný specifický cíl  
- Text výzvy MAS 

 

 
 



Kritéria přijatelnosti 

Kritérium 
Naprav
itelnost 
kritéria 

Způsob hodnocení Referenční dokument 

Hodnocení: 
ANO/NE/neho

dnoceno/ 
nerelevantní 

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

ANO ANO - projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami 
výzvy MAS  
NE - projekt není svým zaměřením v souladu s podporovanými 
aktivitami výzvy MAS 

- Žádost o podporu  
- Studie proveditelnosti  
- Text výzvy MAS 
- Specifická pravidla pro žadatele a příjemce  

 

2. Žadatel splňuje definici oprávněného 
příjemce výzvy MAS 

NE ANO - žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný 
specifický cíl a výzvu  
NE – žadatele nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný 
specifický cíl a výzvu 

- Žádost o podporu  
- Text výzvy MAS 

 

3. Projekt respektuje minimální a 
maximální hranici celkových 
způsobilých výdajů (ZV) 

ANO ANO - projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových ZV  
NE - projekt nerespektuje minimální nebo maximální hranici celkových 
ZV  

- Text výzvy MAS  
- Žádost o podporu, rozpočet projektu 
- Studie proveditelnosti 

 

4. Projekt nemá negativní vliv na 
žádnou z horizontálních priorit IROP 
(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a 
zákaz diskriminace,rovnost mužů a žen) 

ANO 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  
 

 

5. Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti ANO ANO – ve studii proveditelnosti je popsaný příspěvek projektu ke 
zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání se stávajícím stavem. (Za 
stávající stav se rozumí stav před realizací projektu.)  
NE – ve studii proveditelnosti není popsaný příspěvek projektu ke 
zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání se stávajícím stavem.  
 

- Žádost o podporu  
- Studie proveditelnosti 

 

6. Žádost o podporu je v souladu se 
schválenou strategií CLLD (viz. 
Programový rámec IROP, str. 105-109) 

ANO ANO – žádost o podporu je v souladu se schválenou strategií CLLD 
NE – žádost o podporu není v souladu se schválenou strategií CLLD 

- Žádost o podporu  
- Strategie CLLD pro území MAS Brána do 

Českého ráje na období 2014-2020 
 

 

Hodnotitel Datum vyplnění kontrolního listu Podpis hodnotitele 

   

 

Schvalovatel Datum vyplnění kontrolního listu Podpis schvalovatele 

   

 


