
Kritéria forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí a přijatelﾐosti ﾐapravitelﾐá

ﾐeﾐapravitelﾐá

Číslo Název kritéria Refereﾐčﾐí dokuﾏeﾐt )půsoH hodﾐoIeﾐí kořeﾐového kritéria

1. Žádost o podporu je podáﾐa v předepsaﾐé forﾏě. Žádost o podporu

ANO – Žádost o podporu je podáﾐa v předepsaﾐé forﾏě a 
oHsahově splňuje všeIhﾐ┞ ﾐáležitosti.

NE – Žádost o podporu ﾐeﾐí podáﾐa v předepsaﾐé forﾏě 
ﾐeHo oHsahově ﾐesplňuje všeIhﾐ┞ ﾐáležitosti.

2. Žádost o podporu je podepsáﾐa oprávﾐěﾐ́ﾏ zástupIeﾏ žadatele. Žádost o podporu

ANO – Žádost v elektroﾐiIké podoHě je podepsáﾐa 
statutárﾐíﾏ zástupIeﾏ ﾐeHo pověřeﾐýﾏ zástupIeﾏ.

NE – Žádost v elektroﾐiIké podoHě ﾐeﾐí podepsáﾐa 
statutárﾐíﾏ zástupIeﾏ ﾐeHo pověřeﾐýﾏ zástupIeﾏ.

HodﾐoIeﾐí forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí a přijatelﾐosti žádosti o podporu v ン. v́zvě MAS IROP -  "MAS Vodňaﾐská ryba, z. s. - IROP - 
Terﾏiﾐály" - aktivita Bezpečﾐá doprava

Kritéria forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí - ﾐapravitelﾐá



3.
Jsou doložeﾐ┞ všeIhﾐ┞ poviﾐﾐé příloh┞ a oHsahově splňují ﾐáležitosti  požadovaﾐé v 
dokuﾏeﾐtaIi k v́zvě MAS.

Žádost o podporu, poviﾐﾐé příloh┞ 
Žádosti o podporu, SpeIifiIká 
pravidla pro žadatele a příjeﾏIe

ANO – K žádosti jsou doložeﾐ┞ všeIhﾐ┞ poviﾐﾐé příloh┞ a 
oHsahově splňujı ́ﾐáležitosti, které požaduje MAS v 
dokuﾏeﾐtaIi k výzvě.

NE – K žádosti ﾐejsou doložeﾐ┞ všeIhﾐ┞ poviﾐﾐé příloh┞ 
ﾐeHo oHsahově ﾐesplňujı ́ﾐáležitosti, které požaduje MAS v 
dokuﾏeﾐtaIi k výzvě.

Číslo Název kritéria Refereﾐčﾐí dokuﾏeﾐt )půsoH hodﾐoIeﾐí kořeﾐového kritéria

Žádost o podporu, Studie 
proveditelﾐosti Výzva MAS

Kritéria přijatelﾐosti - ﾐeﾐapravitelﾐá

Projekt je realizováﾐ ﾐa úzeﾏﾐí půsoHﾐosti MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. 1.

ANO – Projekt je realizováﾐ ﾐa úzeﾏí v┞ﾏezeﾐéﾏ SCLLD  
MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s.

NE – Projekt je realizováﾐ ﾏiﾏo úzeﾏí v┞ﾏezeﾐé SCLLD 
MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s

Pozﾐáﾏka:
RozhodujíIí je ﾏísto realizaIe/dopadu projektu, sídlo 
žadatele ﾏůže Hýt i ﾏiﾏo úzeﾏí v┞ﾏezeﾐé SCLLD MAS 
Vodňaﾐská r┞Ha, z. s

2.

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti

Žadatel splňuje defiﾐiIi oprávﾐěﾐého příjeﾏIe pro příslušﾐou v́zvu MAS.

ANO – Žadatel splňuje defiﾐiIi oprávﾐěﾐého příjeﾏIe pro 
příslušﾐý speIifiIký Iíl a výzvu.

NE – Žadatel ﾐesplňuje defiﾐiIi oprávﾐěﾐého příjeﾏIe pro 
příslušﾐý speIifiIký Iíl a výzvu.



3. Statutárﾐí zástupIe žadatele je trestﾐě Hezúhoﾐﾐ́.
Žádost o podporu, Studie 
proveditelﾐosti, výpis z rejstříku 
trestů

ANO – Žadatel - statutárﾐí zástupIi ﾐeHo osoHa pověřeﾐá 
doložili čestﾐé prohlášeﾐí ふdotačﾐí podvod,poškozováﾐí 
zájﾏů EUぶ, podﾐikatelské suHjekt┞ a NNO předkládají výpis 
rejstříků trestů Hez trestﾐého čiﾐu dotačﾐího podvodu ﾐeHo 
poškozováﾐí zájﾏů EU.
                    

NE – Žadatel ﾐedoložil čestﾐé prohlášeﾐí ﾐeHo výpis z 
rejstříku trestů; ﾐeHo výpis z rejstříku trestů oHsahuje tresﾐý 
čiﾐ dotačﾐího podvodu ﾐeHo poškozeﾐí zájﾏů EU.

4.
Projekt je v souladu se sIhváleﾐou strategií - Strategie koﾏuﾐitﾐě vedeﾐého rozvoje úzeﾏí 
MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s.

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti, SCLLD

ANO –  Projekt je v souladu se sIhváleﾐou strategií - 
Strategie koﾏuﾐitﾐě vedeﾐého rozvoje úzeﾏí MAS 
Vodňaﾐská r┞Ha, z. s.: projekt ﾐaplňuje speIifiIký Iíl SCLLD 
II.ヲ Podpora soIiálﾐího začleňováﾐí, sﾐižováﾐí IhudoH┞ a 
podpora hospodářského rozvoje.

NE – Projekt ﾐeﾐí v souladu se sIhváleﾐou strategií - 
Strategie koﾏuﾐitﾐě vedeﾐého rozvoje úzeﾏí MAS 
Vodňaﾐská r┞Ha, z. s.: projekt ﾐaplňuje speIifiIký Iíl SCLLD 
II.ヲ Podpora soIiálﾐího začleňováﾐí, sﾐižováﾐí IhudoH┞ a 
podpora hospodářského rozvoje.



Číslo Název kritéria Refereﾐčﾐí dokuﾏeﾐt )půsoH hodﾐoIeﾐí kořeﾐového kritéria

1. Projekt je sv́ﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ v souladu s v́zvou MAS. Te┝t výzv┞ MAS, Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti

ANO – Projekt je v souladu s podﾏíﾐkaﾏi výzv┞ MAS.

NE – Projekt ﾐeﾐí v souladu s podﾏíﾐkaﾏi výzv┞ MAS.

2.
Projekt respektuje ﾏiﾐiﾏálﾐí a ﾏa┝iﾏálﾐí hraﾐiIi Ielkov́Ih způsoHiĺIh v́dajů 
staﾐoveﾐou ve v́zvě MAS.

Te┝t výzv┞ MAS, Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti

ANO – Projekt respektuje ﾏiﾐiﾏálﾐí a ﾏa┝iﾏálﾐí hraﾐiIi 
IelkovýIh způsoHilýIh výdajů.

NE – Projekt ﾐerespektuje ﾏiﾐiﾏálﾐí a ﾏa┝iﾏálﾐí hraﾐiIi 
IelkovýIh způsoHilýIh výdajů.                                                                            

3. Projekt je sv́ﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ v souladu s Iíli a podporovaﾐ́ﾏi aktivitaﾏi v́zv┞ MAS. Te┝t výzv┞ MAS, Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti

ANO – Projekt je svýﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ v souladu s Iíli a 
podporovaﾐýﾏi aktivitaﾏi výzv┞ MAS.

NE – Projekt ﾐeﾐí svýﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ v souladu s Iíli a 
podporovaﾐýﾏi aktivitaﾏi výzv┞ MAS.                                              

4. PotřeHﾐost realizaIe projektu je odůvodﾐěﾐá. Te┝t výzv┞ MAS, Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti

ANO – Žadatel řádﾐě odůvodﾐil potřeHu projektu.

NE – Žadatel ﾐezdůvodﾐil potřeHﾐost projektu.                                                                                              

5. Projekt respektuje liﾏit┞ způsoHiĺIh v́dajů, pokud jsou staﾐoveﾐ┞. Te┝t výzv┞ MAS, Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti

ANO – Projekt respektuje liﾏit┞ způsoHilýIh výdajů, pokud 
jsou stanoveny.

NE – Projekt ﾐerespektuje liﾏit┞ způsoHilýIh výdajů, pokud 
jsou stanoveny.            
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6. V́sledk┞ projektu jsou udržitelﾐé. Te┝t výzv┞ MAS, Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti

ANO – Výsledk┞ projektu jsou udržitelﾐé.

NE – Výsledk┞ projektu ﾐejsou udržitelﾐé.

7.
Projekt ﾐeﾏá ﾐegativﾐí vliv ﾐa žádﾐou z horizoﾐtálﾐíIh priorit IROP ふudržitelﾐ́ rozvoj, 
rovﾐé příležitosti a zákaz diskriﾏiﾐaIe, rovﾐost ﾏužů a žeﾐぶ.

Te┝t výzv┞ MAS, Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti

ANO –  Projekt ﾐeﾏá ﾐegativﾐí vliv ﾐa žádﾐou z 
horizoﾐtálﾐíIh priorit IROP ふudržitelﾐý rozvoj, rovﾐé 
příležitosti a zákaz diskriﾏiﾐaIe, rovﾐost ﾏužů a žeﾐぶ.

NE – Projekt ﾏá ﾐegativﾐí vliv ﾐa ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐu z 
horizoﾐtálﾐíI priorit IROP ふudržitelﾐý rozvoj, rovﾐé 
příležitosti a zákaz diskriﾏiﾐaIe, rovﾐost ﾏužů a žeﾐぶ. 

8. Projekt je v souladu s Dopravﾐí politikou ČR ヲヰヱヴ - ヲヰヲヰ. Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti

ANO – )e Studie proveditelﾐosti v┞plývá, že je projekt v 
souladu s Dopravﾐí politikou ČR ヲヰヱ4 - ヲヰヲヰ.

NE –  )e Studie proveditelﾐosti ﾐev┞plývá, že je projekt v 
souladu s Dopravﾐí politikou ČR ヲヰヱ4 - ヲヰヲヰ.                                                                         



9. Projekt přispívá k eliﾏiﾐaIi ﾐegativﾐíIh vlivů doprav┞ ﾐa životﾐí prostředí. Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti

ANO – Ve Studii proveditelﾐosti je popsáﾐ příspěvek 
projektu k eliﾏiﾐaIi ﾐegativﾐíIh vlivů ﾐa životﾐí prostředí, 
zejﾏéﾐa ﾐa ovzduší, ve srovﾐáﾐí s výIhozíﾏ staveﾏ a 
zﾏírňujíIí a koﾏpeﾐzačﾐí opatřeﾐí, která jsou součástí 
projektu; je doložeﾐo, že projekt ﾐepůsoHí ﾐegativﾐě ﾐa 
soustavu Natura ヲヰヰヰ; v případě projektu I┞klostezk┞ je 
doložeﾐo, že její teIhﾐiIké řešeﾐí je ﾐavržeﾐo s ohledeﾏ ﾐa 
oIhraﾐu přírod┞ a krajiﾐ┞ v dotčeﾐéﾏ úzeﾏí.

NE –  Ve Studii proveditelﾐosti ﾐeﾐí popsáﾐ příspěvek 
projektu k eliﾏiﾐaIi ﾐegativﾐíIh vlivů ﾐa životﾐí prostředí, 
zejﾏéﾐa ﾐa ovzduší, ve srovﾐáﾐí s výIhozíﾏ staveﾏ a 
zﾏírňujíIí a koﾏpeﾐzačﾐí opatřeﾐí, která jsou součástí 
projektu; je doložeﾐo, že projekt ﾐepůsoHí ﾐegativﾐě ﾐa 
soustavu Natura ヲヰヰヰ; v případě projektu I┞klostezk┞ ﾐeﾐí 
doložeﾐo, že její teIhﾐiIké řešeﾐí je ﾐavržeﾐo s ohledeﾏ ﾐa 
oIhraﾐu přírod┞ a krajiﾐ┞ v dotčeﾐéﾏ úzeﾏí.

10.
Žadatel ﾏá zajištěﾐou adﾏiﾐitrativﾐí, fiﾐaﾐčﾐí a provozﾐí kapaIitu k realizaIi a 
udržitelﾐosti projektu.

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti

ANO – Žadatel popsal zajištěﾐí realizaIe a udržitelﾐosti ve 
studii proveditelﾐosti a v žádosti o podporu.

NE –  Žadatel ﾐepopsal zajištěﾐí realizaIe a udržitelﾐosti ve 
studii proveditelﾐosti a v žádosti o podporu.

 


