INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Hodnotící kritéria
Opatření 3 - Vzdělávací aktivity dětí a mládeže

pro realizaci

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

Kritéria formálních náležitostí - vždy napravitelná

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 - žádost není podána v předepsané formě a obsahově nesplňuje všechny
náležitosti
ANO-žádost je podepsána
statutárním zástupcem nebo pověřeným
zástupcem žadatele

Žádost o podporu je podepsána oprávněným
zástupcem žadatele

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

NE - žádost 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

Druh kritéria

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 výzvy
NE-projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy

Předmět a způsob hodnocení

napravitelné

žádost o podporu
Pravidla pro žadatele a příjemce

Posuzuje se, zda žádost byla finalizována v elektronické podobě v aplikaci
systému ISKP14+.

napravitelné

žádost o podporu
Příloha žádosti - pověření

Posuzuje se, zda je žádost opatřena elektronickým podpisem statutár.
orgánu nebo oprávněné osoby pověřené statutárním orgánem subjektu
žadatele/partnera, tzn., zda podpis odpovídá statutárnímu orgánu/opráv.

napravitelné

žádost o podporu
Pravidla pro žadatele a příjemce
přílohy žádosti

NE - k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy, které obsahově splňují
náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě
Obecná kritéria přijatelnosti

Referenční dokumenty (zdroj informací)

osobě subjektu žadatele
Posuzuje se, zda jsou doleženy všechny povinné přílohy, které jsou
uvedeny v dokumentaci Výzvy MAS.

výzva MAS
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

ANO-projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS
NE-projekt není v souladu s podmínkami výzvy Mas

výzva MAS
napravitelné

potřebnost, účelnost
žádost o podporu
studie proveditelnosti
výzva MAS

napravitelné

potřebnost, účelnost
žádost o podporu
studie proveditelnosti

Projekt respektuje min. a max. hranici celkových způsobilých
výdajů, pokud jsou stanoveny

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

ANO-projekt respektuje min.a max. hranici celkových způsobilých
výdajů
NE-projekt nerespektuje min.a max.hranici celkových způsobilých
výdajů
ANO-žadatel splňuje definici oprávněného
příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu

NE-žadatel nesplňuje definici oprváněného
příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu
Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný ANO - projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP
rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)
Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná

NE - projekt má negativní vliv minimálně na jednu z horizontálních priorit IROP
ANO-projekt respektuje limity způsobilých výdajů,
pokud jsou stanoveny
NE- projekt nerespektuje limity způsob.výdajů
ANO-žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu

napravitelné

žádost o podporu

efektivnost, hospodárnost

nenapravitelné

výzva MAS
příloha - doklad právní subjektivity

potřebnost, účelnost

žádost o podporu

napravitelné

žádost o podporu

účelnost, efektivnost

studie proveditelnosti
napravitelné

žádost o podporu

efektivnost, hospodárnost

napravitelné

žádost o podporu
studie proveditelnosti

potřebnost, účelnost, efektivní

NE-žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu
Specifická kritéria přijatelnosti

Hodnocení (ANO/NE)vylučovací kritéria hodnocení

Druh kritéria

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

napravitelné

Referenční dokumenty (zdroj informací)
žádost o podporu
studie proveditelnosti
SCLLD MAS Třeboňsko

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

