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Kritéria formálních náležitostí – jsou vždy napravitelná 

Žádost o podporu je podána v předepsané formě. 

Referenční dokumenty: žádost o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce pro výzvu ŘO IROP pro daný specifický cíl, text výzvy MAS Sokolovsko. 

ano/ne,  

napravitelné 

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele. 

Referenční dokumenty: žádost o podporu, příloha žádosti - pověření 

ano/ne,  

napravitelné 

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované 

v dokumentaci k výzvě MAS. 

Referenční dokumenty: žádost o podporu, přílohy žádosti o podporu, Specifická 

pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu ŘO IROP pro daný specifický cíl, text 

výzvy MAS Sokolovsko. 

ano/ne,  

napravitelné 

 

Kritéria hodnocení přijatelnosti obecná – u každého kritéria je uvedeno, jestli se jedná o 

napravitelné nebo o nenapravitelné 

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu 

MAS. 

Referenční dokumenty: žádost o podporu, text výzvy MAS Sokolovsko, příloha žádosti 

– doklad o právní subjektivitě. 

ano/ne,  

nenapravitelné 

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

Referenční dokumenty: žádost o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce pro výzvu ŘO IROP pro daný specifický cíl, text výzvy MAS Sokolovsko, 

studie proveditelnosti. 

ano/ne,  

napravitelné 

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS. 

Referenční dokumenty: žádost o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce pro výzvu ŘO IROP pro daný specifický cíl, text výzvy MAS Sokolovsko, 

studie proveditelnosti. 

ano/ne,  

napravitelné 

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, 

pokud jsou stanoveny. 

Referenční dokumenty: rozpočet projektu, text výzvy MAS Sokolovsko, studie 

proveditelnosti. 

ano/ne,  

napravitelné 

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny 

Referenční dokumenty: rozpočet projektu, text výzvy MAS Sokolovsko, studie 

proveditelnosti, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvu ŘO IROP pro 

daný specifický cíl. 

ano/ne,  

napravitelné 

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný 

rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen). 

Referenční dokumenty: žádost o podporu, studie proveditelnosti. 

ano/ne,  

napravitelné 

Potřebnost realizace je odůvodněná. 

Referenční dokumenty: žádost o podporu, studie proveditelnosti. 
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Kritéria hodnocení přijatelnosti specifická pro všechna opatření – u každého kritéria je uvedeno, 

jestli se jedná o napravitelná nebo o nenapravitelná 

Soulad projektu se SCLLD MAS Sokolovsko 

Projekt je v souladu se SCLLD MAS Sokolovsko. Žadatel tento soulad dostatečně popíše 

v žádosti o dotaci, příp. v přílohách. Lze přidělit hodnotu "ano" nebo "ne", přičemž přidělení 

hodnoty "ne" je eliminační. 

Žadatel dokládá soulad projektu v Povinné příloze MAS Sokolovsko. Je zde potřeba uvést 

v čem konkrétně soulad spočívá, aby byla patrná vazba na opatření SCLLD, do kterého 

žadatel předkládá žádost. Je potřeba uvést odkaz na konkrétní strany či kapitoly SCLLD 

(např. analytická část, analýza problémů a potřeb, SWOT analýza), kde je popisován 

problém, který má být projektem řešen nebo jehož řešení projekt napomáhá. Dále je potřeba 

uvést odkaz na Programový rámec IROP, kde je opatření, do kterého žadatel podává žádost. 

ano/ne,  

napravitelné 

 

 


