
1. KONTROLA PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PROJEKTU
Název výzvy: „MAS Boleslavsko – IROP – Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání“

Kritéria přijatelnosti - 

nenapravitelná Hodnocení (ANO/NE/Nehodnoceno)

Referenční dokument sloužící k 

ohodnocení kritéria

1. Oprávněnost žadatele

ANO - Žadatel splňuje definice oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu MAS.

NE - Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu MAS. Žádost o podporu, Text výzvy MAS

2.

Projekt je realizován na území 

působnosti MAS Boleslavsko

ANO - Realizace projektu je plánována v souladu s vymezením územní 

působnosti dle CLLD MAS Boleslavsko.

NE - Realizace projektu není plánována v souladu s vymezením územní 

působnosti dle CLLD MAS Boleslavsko. Žádost o podporu, Text výzvy MAS

Kritéria přijatelnosti - napravitelná Hodnocení (ANO/NE/Nehodnoceno)

Referenční dokument sloužící k 

ohodnocení kritéria

3.

Projekt je svým zaměřením v 

souladu s podmínkami, cíli, cílovými 

skupinami a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS

ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s podmínkami, cíli a 

podporovanými aktivitami výzvy MAS.

NE - Projekt není svým zaměřením v souladu s podmínkami, cíli a 

podporovanými aktivitami výzvy MAS.

Žádost o podporu,

Specifická pravidla pro

žadatele a příjemce,

výzva č. 68, Text výzvy MAS, Studie 

proveditelnosti

4.

Projekt respektuje minimální a 

maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny

ANO - Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

NE - Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

Žádost o podporu, Rozpočet projektu, 

Text výzvy MAS, Studie proveditelnosti

5.

Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny

ANO - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny.

NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny.

Žádost o podporu, Rozpočet projektu, 

Text výzvy MAS, Studie proveditelnosti



6.

Projekt nemá negativní vliv na 

žádnou z horizontálních priorit IROP 

(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti 

a zákaz diskriminace, rovnost mužů 

a žen)

ANO - Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit 

IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost 

mužů a žen)

NE - Projekt má negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP 

(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost 

mužů a žen) Žádost o podporu, Text výzvy MAS

7. Potřebnost realizace projektu

ANO - Potřebnost projektu je odůvodněná.

NE - Potřebnost projektu není odůvodněná.

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti

8.

Projekt je v souladu se strategickou 

částí SCLLD MAS Boleslavsko

ANO - Projekt, jeho cíle a plánované aktivity nejsou v rozporu se 

strategickou částí SCLLD MAS Boleslavsko, kapitolou 3.5.3 a 

programovým rámcem a opatřením 5. Kvalitní vzdělávání pro všechny.

NE - Projekt, jeho cíle a plánované aktivity jsou v rozporu se 

strategickou částí SCLLD MAS Boleslavsko, kapitolou 3.5.3 a 

programovým rámcem a opatřením 5. Kvalitní vzdělávání pro všechny.

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Programový rámec 

SCLLD, SCLLD MAS Boleslavsko

Kritéria formálních náležitostí Hodnocení (ANO/NE/Nehodnoceno)

Referenční dokument sloužící k 

ohodnocení kritéria

9. Forma žádosti

ANO - Žádost o podporu je podána v předepsané formě.

NE - Žádost o podporu není podána v předepsané formě.

Žádost o podporu, Specifická pravidla 

pro žadatele a příjemce, výzva č. 68

10. Podpis žádosti

ANO - Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem 

žadatele.

NE - Žádost o podporu není podepsána oprávněným zástupcem 

žadatele.

Žádost o podporu, Příloha žádosti – plná 

moc (doporučený vzor – Příloha č. 11 

Obecných pravidel pro žadatele a 

příjemce)

11. Úplnost žádosti

ANO - Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují 

náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS.

NE - Nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují 

náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS.

Žádost o podporu, Přílohy žádosti o 

podporu, Specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce, výzva č. 68, Text 

výzvy MAS


