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Kontrolní list – formální náležitosti a kritéria přijatelnosti 

3.výzva MAS Královská stezka – IROP – Podpora bezpečnosti 

 

(Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof) IROP 4.1. Posílení komunitně vedeného 

místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního 

potenciálu 

 

Registrační číslo projektu  

Název projektu  

Název žadatele  

Jméno a kód řádného 
hodnotitele 

 

Jméno a kód schvalovatele  

Datum zpracování  

Operační program Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl IROP 
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace 
místního potenciálu 

Číslo výzvy ŘO IROP 
69 Integrovaný záchranný systém – integrované projekty 
CLLD 

Číslo  a název výzvy MAS 
3.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP – PODPORA 
BEZPEČNOSTI 

Opatření integrované strategie 1.4 Zajištění dostatečné infrastruktury, zavádění inovací a IT 

Platnost Kontrolního listu od 30.10.2017 
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Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 

Nenapravitelná kritéria 

Číslo kritéria Hodnotící kritérium 
Ano/Ne/Nerelevantní/ 

Nehodnoceno 
Komentář 

Hodnocení kořenového kritéria 

1.  
Žadatel splňuje definici 

oprávněného příjemce pro 
příslušný specifický cíl a výzvu MAS 

  

ANO – žadatel splňuje definici 
oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu 
NE –žadatel nesplňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 
specifický cíl a výzvu 

Hodnocení se provádí na základě: Žádost o podporu, výzva MAS  

2.  
Projekt je svým zaměřením 

v souladu s cíli a podporovanými 
aktivitami výzvy MAS 

   
  

Hodnocení se provádí na základě: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, výzva MAS. 

2.1 
Je projekt v souladu s Výzvou MAS – 
s cíli a podporovanými aktivitami? 

  

ANO - Projekt je svým zaměřením 
v souladu s cíli a podporovanými 

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

aktivitami výzvy MAS 

2.2 
Odpovídá Studie proveditelnosti 

podporovaným aktivitám? 
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3.  
Soulad projektu se SCLLD MAS 

Královská stezka 
   

  

Hodnocení se provádí na základě: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti SCLLD MAS Královská stezka (programový rámec CLLD – IROP – 2. Podpora 
bezpečnosti, str. 145) 

3.1 
Je projekt v souladu se Strategickým 

cílem SCLLD? 
  

ANO – Projekt je v souladu se SCLLD 
MAS Královská stezka 

NE – Projekt není v souladu se 
SCLLD MAS Královská stezka 

Napravitelná kritéria 

Číslo kritéria Hodnotící kritérium 
Ano/Ne/Nerelevantní/ 

Nehodnoceno 
Komentář 

Hodnocení kořenového kritéria 

1. 
Žádost o podporu je podána 

v předepsané formě 
   

 

Hodnocení se provádí na základě: Žádost o podporu, přílohy žádosti, výzva MAS, výzva ŘO IROP č. 69, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (výzva č. 69 IROP) 

1.1 
Je žádost o podporu elektronicky 

podepsána v MS2014+? 
  

ANO – žádost o podporu je podána 
v předepsané formě 

NE - žádost o podporu není podána 
v předepsané formě 

1.2 
Je žádost o podporu zpracována dle 

Pravidel pro žadatele a příjemce? 
   

2. 
Jsou doloženy všechny povinné 

přílohy požadované v dokumentaci 
k výzvě MAS 

    

Hodnocení se provádí na základě: Žádost o podporu, přílohy žádosti, výzva MAS 
 

2.1 
Je k žádosti o podporu přiložena 

plná moc/pověření/usnesení 
  

ANO – k žádosti o podporu jsou 
doloženy všechny povinné přílohy 
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zastupitelstva? (pokud je relevantní, 
záložka plné moci/dokumenty)? 

požadované v dokumentaci k výzvě 
MAS. 

NE – k žádosti o podporu nejsou 
doloženy všechny povinné přílohy 

požadované v dokumentaci k výzvě 
MAS. 

2.2 

Je doložena uzavřená smlouva 
k ukončeným 

zadávacím/výběrovým řízením 
(záložka Datová oblast 

žádosti/veřejné zakázky)? Pokud v 
době podání žádosti o podporu 

nebylo žádné zadávací nebo 
výběrové řízení ukončeno, je 

odpověď NR. 

  

2.3 Je doloženo stanovisko HZS kraje?    

2.4 Je doložena Studie proveditelnosti?   

2.5 
Je doložena příloha formuláře 

výpočtu čistých jiných finančních 
příjmů? (pokud je relevantní) 

  

3. 

Splňují přílohy nad rámec výzvy ŘO 
nebo doplněné požadavky 
v přílohách ŘO obsahové 

náležitosti požadované MAS? 

  

ANO – přílohy nad rámec výzvy 
nebo doplněné požadavky 

v přílohách ŘO splňují požadavky 
MAS 

NE – přílohy nad rámec výzvy nebo 
doplněné požadavky v přílohách ŘO 

nesplňují požadavky MAS 

3.1 
Je Studie proveditelnosti vytvořena 
podle osnovy uvedené v příloze 3. 

výzvy MAS Královská stezka? 
   

4. 
Cílové hodnoty Indikátorů 
odpovídají cílům projektu 

     

Hodnocení se provádí na základě: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, příloha č. 3 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (výzva č. 69 IROP) 

5 70 01 Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS 
 

4.1 
Je v žádosti o podporu zvolený 

indikátor podle přílohy 3 
Specifických pravidel? 

  

ANO - cílové hodnoty Indikátorů 
odpovídají cílům projektu 

NE – cílové hodnoty Indikátorů 
neodpovídají cílům projektu 

4.2 
Je naplnění cílové hodnoty 

indikátoru 5 70 01 – Počet nové 
techniky a věcných prostředků 
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složek IZS nejpozději k datu 
ukončení realizace projektu. 

5. 
Projekt respektuje minimální a 

maximální hranici celkových 
způsobilých výdajů 

    

Hodnocení se provádí na základě: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, výzva MAS 

5.1 
Jsou celkové způsobilé výdaje 

projektu v rozmezí od 300 000 – 1,2 
mil. Kč 

  

ANO – projekt respektuje minimální 
a maximální hranici 

celkových způsobilých výdajů. 
NE – projekt nerespektuje 

minimální a maximální hranici 
celkových způsobilých výdajů. 

 

Nenapravitelná kritéria hodnocení – v případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ je žádost o podporu vyloučena z dalšího 
procesu hodnocení bez možnosti doplnění. 

Napravitelná kritéria hodnocení – v případě nesplnění kritéria je žadatel vyzván k doplnění. 

Celkový výsledek hodnocení: Žádost o podporu splnila/nesplnila kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí.  

Datum kontroly:  

Podpis řádného hodnotitele: 

Podpis schvalovatele:  

 


