INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Hodnotící kritéria
Opatření 5 - Kulturní dědictví
6.2.2 Podpora obnovy přírodních a kulturních památek na území MAS Třeboňsko o.p.s.,
6.3.1 Podpora oprav, udržování a znovuzpřístupnění kulturních památek v území MAS Třeboňsko o.p.s.

pro realizaci

„SCLLD pro území MAS Třeboňsko, o.p.s. na období 2014 – 2020“

Kritéria formálních náležitostí

Hodnocení (ANO/NE)vylučovací kritéria hodnocení

Žádost o podporu je podána v předepsané formě

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

Žádost o podporu je podepsána oprávněným
zástupcem žadatele

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově
splňují náležitosti požadované v dokumentaci
k výzvě MAS
Obecná kritéria přijatelnosti

Hodnocení (ANO/NE)vylučovací kritéria hodnocení

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

ANO-projekt je v souladu s cíli a podporovanými
aktivitami specifického cíle a výzvy
NE-projekt není v souladu s cíli a podporovanými
aktivitami specifického cíle a výzvy
ANO-projekt je v souladu s podmínkami výzvy
NE-projekt není v souladu s podmínkami výzvy

Druh kritéria

Referenční dokumenty (zdroj informací)

napravitelné

žádost o podporu
Pravidla pro žadatele a příjemce

napravitelné

žádost o podporu
Příloha žádosti - pověření

napravitelné

žádost o podporu
Pravidla pro žadatele a příjemce
přílohy žádosti

Druh kritéria

Referenční dokumenty (zdroj informací)

Aspekt hodnocení dle Metodického
pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce
pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS

Specifická kritéria přijatelnosti

ANO-žadatel splňuje definici oprávněného
příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu
NE-žadatel nesplňuje definici oprváněného
příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu
ANO-projekt respektuje min.a max. hranici
celkových způsobilých výdajů (CZV)
NE-projekt nerespektuje min.a max.hranici CZV
ANO-žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu
NE-žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu
Hodnocení (ANO/NE)vylučovací kritéria hodnocení

Projekt je v souladu se schválenou SCLLD pro MAS Třeboňsko
na období 2014-2020

ANO-projekt je v souladu se schválenou SCLLD
NE-projekt není v souladu se schválenou SCLLD

Projekt respektuje min.a max.hranici celkových
způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.
Potřebnost realizace projektu je odůvodněná

napravitelné

napravitelné

nenapravitelné

napravitelné

napravitelné
Druh kritéria
nenapravitelné

text výzvy
Pravidla pro žadatele a příjemce
žádost o podporu
studie proveditelnosti
text výzvy
Pravidla pro žadatele a příjemce
žádost o podporu
studie proveditelnosti
text výzvy
příloha - doklad právní subjektivity
žádost o podporu
text výzvy
rozpočet projektu
žádost o podporu
žádost o podporu
studie proveditelnosti
Referenční dokumenty (zdroj informací)
žádost o podporu
studie proveditelnosti

soulad s horizontálními kritérii, potřebnost,
účelnost, efektivnost

soulad s horizontálními kritérii, potřebnost,
účelnost, efektivnost

potřebnost, účelnost

efektivnost, účelnost, hospodárnost

potřebnost, účelnost
Aspekt hodnocení dle Metodického
pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů
potřebnost

