Příloha č. 1 výzvy č. 7 MAS Šumperský venkov – IROP –
Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti – Sociální
služby
Název organizace: MAS Šumperský venkov z. s.
Právní subjektivita: zapsaný spolek
IČ: 270 25 675
Sídlo: Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín
Kontaktní email: kancelar@sumperskyvenkov.cz
Internetové stránky MAS: www.sumperskyvenkov.cz

Kritéria formálních náležitostí - napravitelná
Hodnotící kritérium

Žádost o podporu je podána v předepsané
formě.

Žádost o podporu je podepsána
oprávněným zástupcem žadatele.

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

Hodnocení kritéria
ANO - žádost o podporu je podána v předepsané
formě a obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad
žádosti s přílohami)
NE - žádost o podporu není podána v předepsané
formě a obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad
žádosti s přílohami)
ANO - žádost v elektronické podobě je podepsána
statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem
žadatele
NE - žádost v elektronické podobě není podepsána
statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem
žadatele
ANO - k žádosti jsou doloženy všechny povinné
přílohy, které obsahově splňují náležitosti,
požadované v dokumentaci k výzvě MAS
NE - k žádosti nejsou doloženy všechny povinné
přílohy, které obsahově splňují náležitosti,
požadované v dokumentaci k výzvě MAS

Referenční dokument

Typ kritéria

Napravitelné

Napravitelné

Napravitelné

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

- Žádost o podporu
- Pověření

-

Žádost o podporu
Přílohy žádosti
Výzva MAS
Specifická pravidla pro žadatele a
příjemce

Obecná kritéria přijatelnosti - nenapravitelná
Hodnotící kritérium
Žadatel splňuje definici
oprávněného příjemce pro
specifický cíl 2.1 a výzvu MAS.

Statutární zástupce žadatele je
trestně bezúhonný.

Projekt je v souladu
s integrovanou strategií CLLD.

Hodnocení kritéria

ANO - žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro danou Výzvu

Typ kritéria

Referenční dokument

Nenapravitelné

-

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
Výzva MAS

Nenapravitelné

-

Žádost o podporu

Nenapravitelné

- Žádost o podporu
- Studie proveditelnosti
SCLLD

NE - žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro danou Výzvu
ANO – Žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená podepsali čestné
prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).
NE – Žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená nepodepsali čestné
prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů EU).
ANO – Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně
vedeného rozvoje území MAS Šumperský venkov: projekt naplňuje
specifický cíl SCLLD 6.1
NE – příklad: Projekt není v souladu se schválenou strategií - Strategie
komunitně vedeného rozvoje území MAS Šumperský venkov: projekt
nenaplňuje specifický cíl SCLLD 6.1

Obecná kritéria přijatelnosti - napravitelná
Hodnotící kritérium
Projekt je svým
zaměřením v souladu
s cíli a podporovanými
aktivitami výzvy MAS.

Projekt je v souladu
s podmínkami výzvy MAS.
Projekt respektuje minimální a
maximální hranici celkových
způsobilých výdajů, pokud jsou
stanoveny
Potřebnost realizace je
odůvodněná.
Projekt respektuje limity
způsobilých výdajů, pokud jsou
stanoveny.
Projekt nemá negativní vliv na
žádnou z horizontálních priorit
IROP (udržitelný rozvoj, rovné
příležitosti a zákaz
diskriminace, rovnost mužů a
žen).
Výsledky projektu jsou
udržitelné

Hodnocení kritéria
ANO - projekt je v souladu s cíli a
podporovanými aktivitami výzvy MAS

Napravitelné

-

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
Výzva MAS

Napravitelné

-

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
Výzva MAS

Napravitelné

-

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
Specifická pravidla
Výzva MAS

Napravitelné

-

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

Napravitelné

-

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
Výzva MAS
Specifická pravidla

Napravitelné

- Žádost o podporu
- Studie proveditelnosti
- Výzva MAS

NE - projekt není v souladu s cíli a
podporovanými aktivitami výzvy MAS
ANO - projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS
NE - projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS
ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici
celkových způsobilých výdajů.
NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici
celkových způsobilých výdajů.
ANO - Potřebnost realizace projektu je odůvodněná
NE - Potřebnost realizace projektu je odůvodněná
ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů.
NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů
ANO - projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních
priorit IROP
NE - projekt má negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit
IROP
ANO - výsledky projektu jsou udržitelné
NE - výsledky projektu nejsou udržitelné

Referenční dokument

Typ kritéria

Napravitelné

- Žádost o podporu
- Studie proveditelnosti

Specifická kritéria přijatelnosti – Sociální služby
Hodnotící kritérium
Žadatel má zajištěnou
administrativní, finanční a provozní
kapacitu k realizaci a udržitelnosti
projektu.

(aktivita – pro všechny aktivity společné)
Hodnocení kritéria
ANO – žadatel popsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii
proveditelnosti a v žádosti o podporu.
NE – žadatel nepopsal zajištění realizace a udržitelnosti ve studii
proveditelnosti a v žádosti o podporu.

Referenční dokument

Typ kritéria

Napravitelné

-

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

Specifická kritéria přijatelnosti – Infrastruktura vzdělávání II
(aktivita – Rozvoj sociálních služeb)
Hodnotící kritérium

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

Hodnocení kritéria
ANO - Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení
Strategie sociálního začleňování 2014-2020.

Typ kritéria

NE - Ve studii proveditelnosti chybí, není zřejmá nebo je chybná vazba
projektu na Strategii sociálního začleňování 2014-2020.

Napravitelné

ANO - Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Strategie
sociálního začleňování 2014-2020.
Projekt je v souladu s Národní
strategií rozvoje sociálních služeb

Napravitelné
NE - Ve studii proveditelnosti chybí, není zřejmá nebo je chybná vazba
projektu na Strategii sociálního začleňování 2014-2020.

Referenční dokument

-

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

-

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
Výzva MAS

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

NE - projekt není v souladu se strategickým plánem sociálního
začleňování ani s komunitním plánem ani s krajským střednědobým
plánem rozvoje sociálních služeb.

Napravitelné

- Žádost o podporu
- Studie proveditelnosti

