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Kritéria pro hodnocení formálních náležitosti a přijatelnosti 

7.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – KULTURNÍ PAMÁTKY 2 

 

(SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví) IROP 4.1. Posílení 

komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 

aktivizace místního potenciálu 
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Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 

Nenapravitelná kritéria – Kritéria PŘIJATELNOSTI 

Číslo kritéria Hodnotící kritérium 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 – žadatel nesplňuje definici oprávněného 
příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu 

 
Hodnocení se provádí na základě: doloženého dokladu o 
právní subjektivitě (výpis z OR u PO a výpis z ŽR u FO), ne 
starší 3 měsíců před podáním žádosti o dotaci na MAS. 

2.  
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 

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

 
Hodnocení se provádí na základě: Výzvy MAS – cíle a 

podporované aktivity, Studie proveditelnosti.  

3.  Soulad projektu se SCLLD MAS Královská stezka 

ANO – Projekt je v souladu se SCLLD MAS Královská stezka 
NE – Projekt není v souladu se SCLLD MAS Královská stezka  

 
Hodnocení se provádí na základě: SCLLD MAS Královská 

stezka – soulad s předloženým projektem v rámci 
Strategických cílů SCLLD. 

4. Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS 

ANO – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS 
NE – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS 

 
Hodnocení se provádí na základě: Výzva MAS, Žádost o 

podporu, Studie proveditelnosti 
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Napravitelná kritéria – Kritéria FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI 

Číslo kritéria Hodnotící kritérium Hodnocení kořenového kritéria 

1. Žádost o podporu je podána v předepsané formě 

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

 
Hodnocení se provádí na základě: Žádosti v MS2014+ (podaná 
a elektronicky podepsaná), Pravidel pro žadatele a příjemce. 

2. 
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují 

náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS 

ANO – jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově 
splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS 
NE – nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově 

nesplňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS 
 

Hodnocení se provádí na základě: plné moci (pokud je 
relevantní), zadávacího a výběrového řízení (pokud je 

relevantní), dokladů o právní subjektivitě žadatele, studie 
proveditelnosti, dokladů o prokázání právních vztahů 

k majetku, který je předmětem projektu, žádosti o stavební 
povolení nebo ohlášení, případně stavebního povolení nebo 
souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 
veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení (pokud 

je relevantní), projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby (pokud je 

relevantní), položkového rozpočtu stavby, výpisu z rejstříku 
trestů statutárního zástupce, souhlasného závazného 

stanoviska příslušného orgánu památkové péče podle § 14 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 

znění, čestného prohlášení o skutečném majiteli. 

3. Cílové hodnoty Indikátorů odpovídají cílům projektu 

ANO – cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu 
NE – cílové hodnoty indikátorů neodpovídají cílům projektu 

 
Hodnocení se provádí na základě: kontroly vybraných 

indikátorů v systému MS2014+, včetně popisů projektu a 

naplňování indikátorů (soulad popisů v MS2014+ a ve Studii 

proveditelnosti – kapitola 11 Výstupy projektu).  
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90501 – Počet revitalizovaných památkových objektů  

91005 – Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných 
kulturních a přírodních památek a atrakcí 

4. 
Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů 

ANO – projekt respektuje minimální a maximální hranici 
celkových způsobilých výdajů. 

NE – projekt nerespektuje minimální a maximální hranici 
celkových způsobilých výdajů 

 
Hodnocení se provádí na základě: Výzvy MAS, Studie 

proveditelnosti a údajů vyplněných v systému MS2014+, tzn. 
projekt je v rozmezí od 300 tis. Kč do 3 mil. Kč způsobilých 

výdajů projektu. 

5. Projekt respektuje limity způsobilých výdajů 

ANO – projekt respektuje limity způsobilých výdajů 
NE – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů 

 
Hodnocení se provádí na základě: Výzvy MAS, Studie 

proveditelnosti a údajů vyplněných v systému MS2014+ 

6.  Potřebnost realizace je odůvodněná 

ANO – potřebnost realizace je odůvodněná 
NE – potřebnost realizace není odůvodněná 

 
Hodnocení se provádí na základě: Výzvy MAS, Studie 

proveditelnosti a údajů vyplněných v systému MS2014+ 

7. 
Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem 

žadatele 

ANO – žádost o podporu je podepsána oprávněným 
zástupcem žadatele 

NE – žádost o podporu není podepsána oprávněným 
zástupcem žadatele 

 
Hodnocení se provádí na základě: Výzvy MAS, Studie 

proveditelnosti a údajů vyplněných v systému MS2014+ 

 

 

 


