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

kritéria

Přiděleﾐé 
hodﾐoIeﾐí 
(A/N/ NR/

Nehodnoceno)

Odůvodﾐěﾐí

ANO – Žádost o podporu je podáﾐa ┗ 
předepsaﾐé forﾏě a oHsaho┗ě splňuje 
┗šeIhﾐ┞ ﾐáležitosti.

NE – Žádost o podporu ﾐeﾐí podáﾐa ┗ 
předepsaﾐé forﾏě ﾐeHo oHsaho┗ě 
ﾐesplňuje ┗šeIhﾐ┞ ﾐáležitosti.

Pokud je projekt rozděleﾐ do ┗íIe etap, ﾐa┗azují ﾐa seHe časo┗ě jedﾐotli┗é etap┞? 
U jedﾐoetapového projektu je odpověď NR.

Odpo┗ídá harﾏoﾐograﾏ ┗íIeetapo┗ého projektu ふdatuﾏ zahájeﾐí a datuﾏ ukoﾐčeﾐí projektuぶ zahájeﾐí pr┗ﾐí etap┞ a ukoﾐčeﾐí posledﾐí etap┞ projektu? 
U jedﾐoetapového projektu je odpověď NR.

Je ┗ žádosti o podporu/záložka Veřejﾐá podpora ┗┞Hráﾐa hodﾐota "Rozhodﾐutí Koﾏise o SOH) ふヲヰヱヲ/ヲヱ/EUぶ"? 
Pokud se ﾐejedﾐá o podporu ┗ souladu s „Rozhodﾐutíﾏ Koﾏise o SOH) ふヲヰヱヲ/ヲヱ/EUぶ, je odpo┗ěď NR. Koﾏuﾐitﾐí Ieﾐtra Hez soIiálﾐí služH┞ ﾐe┗┞plňují.

Koﾐtrolﾐí list pro hodﾐoIeﾐí forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí a přijatelﾐosti žádosti o podporu v opatřeﾐí č. ヲ SoIiálﾐí začleňováﾐí a soIiálﾐí služH┞
Iﾐtegrovaﾐé strategie MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s.

1.

schvalovatel: doporučeﾐo

Registračﾐí číslo projektu:
Žadatel:

Hodnotitel: doporučeﾐo

Náze┗ ┗ýz┗┞ MAS: MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. - IROP - Rozvoj koﾏuﾐitﾐíIh Ieﾐter

Náze┗ projektu:

Číslo ┗ýz┗┞ MAS: 6

Náze┗ ┗ýz┗┞ ŘO: Výzva č. ヶヲ SoIiálﾐí iﾐfrastruktura

Číslo ┗ýz┗┞ ŘO: 62.

Žádost o podporu, Výz┗a MAS

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

Je žádost podáﾐa přes MSヲヰヱヴ+?

Název kritéria

SpeIifiIká pra┗idla ふverze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018

Kritéria forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí

Odpo┗ídá harﾏoﾐograﾏ jedﾐoetapo┗ého projektu ふdatuﾏ zahájeﾐí a datuﾏ ukoﾐčeﾐí projektuぶ datu zahájeﾐí a ukoﾐčeﾐí etap┞ projektu?  
U víIeetapového projektu je odpověď NR.

U┗edl žadatel ┗ MSヲヰヱヴ+ iﾐforﾏaIe o s┗é ┗lastﾐiIké a o┗ládaIí struktuře ┗ rozsahu § ヱヴ odst. ン písﾏ. eぶ rozpočto┗ýIh pra┗idel ふzáložka SuHjekt┞ projektu; rozsah popisu 
je u┗edeﾐ ┗ příloze č. ヱ SpeIifiIkýIh pra┗idel pro žadatele a příjeﾏIeぶ.
Žadatelé ┗┞Herou ┗ poli t┞p suHjektu z ﾐaHídk┞:
• osoH┞ jedﾐajíIí jﾏéﾐeﾏ žadatele s u┗edeﾐíﾏ, zda jedﾐají jako jeho statutárﾐí orgáﾐ ﾐeHo jedﾐají ﾐa základě uděleﾐé plﾐé ﾏoIi,
• osoH┞ s podíleﾏ ┗ prá┗ﾐiIké osoHě žadatele, pokud teﾐto podíl dosahuje ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱヰ %,
• osoH┞, ┗ ﾐiIhž ﾏá žadatel podíl, a ┗ýši tohoto podílu.
Pokud je žadateleﾏ veřejﾐoprávﾐí právﾐiIká osoHa uvedeﾐá v OHeIﾐýIh pravidleIh, je odpověď NR

Příloha č. ン )ápisu z jedﾐáﾐí Prograﾏového výHoru MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. koﾐajíIího Α. ヱ. ヲヰヱ9
Platnost od: 7. 1. 2019

Pokud je žadateleﾏ příspě┗ko┗á orgaﾐizaIe zřízeﾐá úzeﾏﾐíﾏ saﾏosprá┗ﾐýﾏ Ielkeﾏ:
• Je ┗┞plﾐěﾐ t┞p suHjektu zřizo┗atel oHeI ふpro orgaﾐizaIe zřizo┗aﾐé oHIeﾏiぶ/ﾐadřízeﾐý kraj ふpro orgaﾐizaIe zřizo┗aﾐé krajiぶ? 
• Jsou ┗┞plﾐěﾐ┞ ideﾐtifikačﾐí údaje zřizo┗atele? 
• Je ┗┞plﾐěﾐ ﾐa záložIe účt┞ účet zřizo┗atele?
Pokud je žadateleﾏ jiﾐý suHjekt, je odpověď NR.

Jsou iﾐforﾏaIe u┗edeﾐé ┗ žádosti o podporu ┗ souladu s koﾐtrolo┗aﾐýﾏi přílohaﾏi?

B┞la pro┗edeﾐa koﾐtrola předložeﾐýIh dokuﾏeﾐtů, zda ┗ ﾐiIh ﾐejsou ┗iditelﾐé zásah┞ do te┝tu ﾐeHo jiﾐá ﾏaﾐipulaIe s dokuﾏeﾐt┞ ふručﾐí opra┗┞ te┝tu, přeškrtﾐuté 
zﾐak┞, ┗iditelﾐě zakr┞tý te┝tぶ?
Pokud H┞la provedeﾐa koﾐtrola dokuﾏeﾐtů výše uvedeﾐýﾏ způsoHeﾏ, je vžd┞ odpověď ANO.Jsou ┗e fiﾐaﾐčﾐíﾏ pláﾐu ﾐasta┗eﾐ┞ etap┞ projektu ┗ ﾏiﾐiﾏálﾐí délIe ン ﾏěsíIů?
U jedﾐoetapového projektu je odpověď NR.



• po┗ěřeﾐý zástupIe ﾐa základě usﾐeseﾐí z jedﾐáﾐí Rad┞ ふzáložka Dokuﾏeﾐt┞, případﾐě Plﾐé ﾏoIiぶ?                                      
Pokud žádost podepsal statutárﾐí zástupIe či pověřeﾐý zástupIe ﾐa základě usﾐeseﾐí z jedﾐáﾐí zastupitelstva, ﾐeHo je doložeﾐa plﾐá ﾏoI/pověřeﾐí, odpověď je NR. 

• Plﾐá ﾏoI ふzáložka Plﾐé ﾏoIiぶ
 Je doložeﾐa plﾐá ﾏoI/po┗ěřeﾐí/usﾐeseﾐí ┗ případě přeﾐeseﾐí pra┗oﾏoIí ﾐa jiﾐou osoHu ﾐa podpis žádosti?
V případě, že žádost podepsal statutárﾐí zástupIe, je odpověď NR.

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

Žádost o podporu

Žádost podepsal:
• statutárﾐí zástupIe žadatele ふzáložka Dato┗á oHlast žádosti/SuHjekt┞/Statutárﾐí zástupIiぶ? 
Pokud je žádost podepsáﾐa ﾐa základě plﾐé ﾏoIi/pověřeﾐí/usﾐeseﾐí z jedﾐáﾐí zastupitelstva/usﾐeseﾐí z jedﾐáﾐí Rad┞, odpověď je NR.

• po┗ěřeﾐý zástupIe ﾐa základě plﾐé ﾏoIi/po┗ěřeﾐí ふzáložka Plﾐé ﾏoIiぶ?
Pokud žádost podepsal statutárﾐí zástupIe, ﾐeHo pověřeﾐý zástupIe ﾐa základě usﾐeseﾐí z jedﾐáﾐí zastupitelstva či ﾐa základě usﾐeseﾐí z jedﾐáﾐí Rad┞, odpověď je NR.

• po┗ěřeﾐý zástupIe ﾐa základě usﾐeseﾐí z jedﾐáﾐí zastupitelst┗a o přeﾐeseﾐí pra┗oﾏoIí ふzáložka Dokuﾏeﾐt┞, případﾐě Plﾐé ﾏoIiぶ?
Pokud žádost podepsal statutárﾐí zástupIeﾐ či pověřeﾐý zástupIe ﾐa základě usﾐeseﾐí z jedﾐáﾐí Rad┞, ﾐeHo je doložeﾐa plﾐá ﾏoI/pověřeﾐí, odpověď je NR.

Žádost o podporu, po┗iﾐﾐé příloh┞ 
Žádosti o podporu, SpeIifiIká 
pra┗idla pro žadatele a příjeﾏIe

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 výzvě MAS. 

Je doložeﾐa ┗eřejﾐě prospěšﾐá čiﾐﾐost orgaﾐizaIe ┗ jedﾐé z oHlastí: podpora ﾐeHo oIhraﾐa osoH se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ a zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh osoH, soIiálﾐí služH┞, či 
akti┗it┞ soIiálﾐího začleňo┗áﾐí.

Je z plﾐé ﾏoIi/po┗ěřeﾐí/usﾐeseﾐí jasﾐě patrﾐé, kterýIh úkoﾐů se pře┗edeﾐí pra┗oﾏoIi týká? Je zﾏoIﾐěﾐeI zplﾐoﾏoIﾐěﾐ ﾐa podpis žádosti o podporu?
V případě, že žádost podepsal statutárﾐí zástupIe, je odpověď NR.

Je sigﾐatář k podpisu žádosti zplﾐoﾏoIﾐěﾐ ﾐejpozději ke dﾐi podpisu žádosti o podporu?
V případě, že žádost podepsal statutárﾐí zástupIe, je odpověď NR.

• )adávaIí a výHěrovová řízeﾐí ふzáložka Dato┗á oHlast žádosti/Veřejﾐé zakázk┞ぶ
Je doložeﾐa uza┗řeﾐá sﾏlou┗a ﾐa plﾐěﾐí zakázk┞ ふpřípadﾐě její dodatk┞ぶ, kterou žadatel uplatňuje ┗ projektu? ふzáložka Veřejﾐé zakázk┞ぶ
Pokud ﾐeH┞lo v doHě podáﾐí žádosti žádﾐé zadávaIí ﾐeHo výHěrové řízeﾐí ukoﾐčeﾐo ふpo zodpovězeﾐí otázek ﾐa stav a předﾏět zadávaIího/výHěrového řízeﾐíぶ, je odpověď 
NR.

Odpo┗ídá předﾏět ┗šeIh zakázek ┗ žádosti o podporu ふﾏiﾏo příﾏé ﾐákup┞ぶ podporo┗aﾐýﾏ akti┗itáﾏ projektu?

• Doklad┞ o právﾐí suHjektivitě ふzáložka Dokuﾏeﾐt┞ぶ
Pokud je žadateleﾏ oHeI, je u aktivit┞ Koﾏuﾐitﾐí Ieﾐtra odpověď NR. Pokud je žadateleﾏ kraj ﾐeHo jíﾏ zřizovaﾐá orgaﾐizaIe, oHeI ﾐeHo jí zřizovaﾐá orgaﾐizaIe, OSS 
ﾐeHo příspěvková orgaﾐizaIe OSS, je u aktivit┞ DeiﾐstiIioﾐalizaIe soIiálﾐíIh služeH a Rozvoje soIiálﾐíIh služeH odpověď NR.
Pozﾐ.: v případě ostatﾐíIh ﾐíže uvedeﾐýIh suHjektů platí, že pokud lze doklad┞ k právﾐí suHjektivitě veřejﾐě dohledat ﾐa iﾐterﾐetu, je ﾏožﾐé doložit výpis┞ z iﾐterﾐetu ふv 
případě dokuﾏeﾐtů, u kterýIh je požadavek ﾐa stáří dokuﾏeﾐtu ﾏa┝. ン ﾏěsíIů, ﾏusí Hýt z opisu pořízeﾐého z iﾐterﾐetovýIh zdrojů patrﾐé, kd┞ H┞l opis pořízeﾐ, případﾐě 
ﾏusí žadatel datuﾏ pořízeﾐí opisu ﾐa dokuﾏeﾐt dopsatぶ.

 – Žádost o podporu je podáﾐa ┗ 
předepsaﾐé forﾏě a oHsaho┗ě splňuje 
┗šeIhﾐ┞ ﾐáležitosti.

 – Žádost o podporu ﾐeﾐí podáﾐa ┗ 
předepsaﾐé forﾏě ﾐeHo oHsaho┗ě 
ﾐesplňuje ┗šeIhﾐ┞ ﾐáležitosti.

ANO – Žádost ┗ elektroﾐiIké podoHě je 
podepsáﾐa statutárﾐíﾏ zástupIeﾏ ﾐeHo 
po┗ěřeﾐýﾏ zástupIeﾏ.

NE – Žádost ┗ elektroﾐiIké podoHě ﾐeﾐí 
podepsáﾐa statutárﾐíﾏ zástupIeﾏ ﾐeHo 
po┗ěřeﾐýﾏ zástupIeﾏ.

 – K žádosti jsou doložeﾐ┞ ┗šeIhﾐ┞ 
po┗iﾐﾐé příloh┞ podle SpeIifiIkýIh 
pra┗idel pro žadatele a příjeﾏIe ┗ýz┗┞ 
ŘO IROP a ┗ýz┗┞ MAS a oHsaho┗ě splňujı ́
ﾐáležitosti které požaduje MAS ┗ 
dokuﾏeﾐtaIi k ┗ýz┗ě

 – K žádosti ﾐejsou doložeﾐ┞ ┗šeIhﾐ┞ 
po┗iﾐﾐé příloh┞ podle SpeIifiIkýIh 
pra┗idel pro žadatele a příjeﾏIe ┗ýz┗┞ 
ŘO IROP a ┗ýz┗┞ MAS ﾐeHo oHsaho┗ě 
ﾐesplňujı ́ﾐáležitosti které požaduje MAS 
┗ dokuﾏeﾐtaIi k ┗ýz┗ě

Je prokázáﾐo, že hla┗ﾐí čiﾐﾐostí orgaﾐizaIe ﾐeﾐí ┗┞t┗ářeﾐí zisku?
Je-li žadateleﾏ jiﾐý suHjekt ﾐež NNO, je odpověď NR.

Je ﾐa plﾐé ﾏoIi/po┗ěřeﾐí/usﾐeseﾐí u┗edeﾐo jﾏéﾐo osoH┞, která pra┗oﾏoI pře┗edla, a osoH┞, ﾐa kterou jsou pra┗oﾏoIi pře┗edeﾐ┞? ふzáložka Plﾐé ﾏoIiぶ
V případě, že žádost podepsal statutárﾐí zástupIe, je odpověď NR.

ヱ. Nestátﾐí ﾐezisková orgaﾐizaIe
Je doložeﾐa zakladatelská sﾏlou┗a, zakládaIí či zřizo┗aIí listiﾐa ﾐeHo jiﾐý dokuﾏeﾐt o založeﾐí?
Je-li žadateleﾏ jiﾐý suHjekt ﾐež NNO, je odpověď NR.
Pokud se jedﾐá o druh NNO, který ze zákoﾐa ﾐeﾏá poviﾐﾐost defiﾐovat staﾐov┞, pak je odpověď NR.

3.

Žádost o podporu, Výz┗a MAS

Jsou ┗ žádosti o podporu ﾐa záložIe Klíčo┗é akti┗it┞ ┗┞plﾐěﾐ┞ podporo┗aﾐé akti┗it┞?

Odpo┗ídá sta┗ ┗šeIh zakázek ┗ žádosti o podporu ふﾏiﾏo příﾏé ﾐákup┞ぶ harﾏoﾐograﾏu zakázk┞ ┗ MSヲヰヱヴ+/Studii pro┗editelﾐosti?

2.

Jsou doložeﾐ┞ staﾐo┗┞ orgaﾐizaIe?
Pokud v┞pořádáﾐí ﾏajetku při záﾐiku orgaﾐizaIe v┞plývá ze zákoﾐa, je odpověď ﾐa otázku NR. 

Je ┗e staﾐo┗áIh/statutu/jiﾐéﾏ oHdoHﾐéﾏ dokuﾏeﾐtu u┗edeﾐo ustaﾐo┗eﾐí o ┗┞pořádáﾐí ﾏajetku při záﾐiku orgaﾐizaIe, jestliže to ﾐe┗┞plý┗á ze zákoﾐa?
Pokud ustaﾐoveﾐí o v┞pořádáﾐí ﾏajetku v┞plývá ze zákoﾐa, odpověď je NR.

Jsou ┗šeIhﾐ┞ u┗edeﾐé zakázk┞ ┗e sta┗u fiﾐalizo┗aﾐá/podáﾐa?



Žádost o podporu, po┗iﾐﾐé příloh┞ 
Žádosti o podporu, SpeIifiIká 
pra┗idla pro žadatele a příjeﾏIe

Je doložeﾐo čestﾐé prohlášeﾐí, že daﾐý suHjekt ┗┞koﾐá┗á ┗eřejﾐě prospěšﾐou čiﾐﾐost ┗ jedﾐé z oHlastí: podpora ﾐeHo oIhraﾐa osoH se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ a 
zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh osoH, soIiálﾐí služH┞, či akti┗it┞ soIiálﾐího začleňo┗áﾐí?

Je doložeﾐo čestﾐé prohlášeﾐí, že daﾐý suHjekt ┗┞koﾐá┗á ┗eřejﾐě prospěšﾐou čiﾐﾐost ┗ jedﾐé z oHlastí: podpora ﾐeHo oIhraﾐa osoH se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ a 
zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh osoH, soIiálﾐí služH┞, či akti┗it┞ soIiálﾐího začleňo┗áﾐí?

Je doložeﾐo, že účeleﾏ hla┗ﾐí čiﾐﾐosti orgaﾐizaIe ﾐeﾐí ┗┞t┗ářeﾐí zisku?
Je-li žadateleﾏ jiﾐý suHjekt ﾐež DoHrovolﾐý svazek oHIí, je odpověď NR.

ANO – K žádosti jsou doložeﾐ┞ ┗šeIhﾐ┞ 
po┗iﾐﾐé příloh┞ podle SpeIifiIkýIh 
pra┗idel pro žadatele a příjeﾏIe ┗ýz┗┞ 
ŘO IROP a ┗ýz┗┞ MAS, a oHsaho┗ě splňujı ́
ﾐáležitosti, které požaduje MAS ┗ 
dokuﾏeﾐtaIi k ┗ýz┗ě.

NE – K žádosti ﾐejsou doložeﾐ┞ ┗šeIhﾐ┞ 
po┗iﾐﾐé příloh┞ podle SpeIifiIkýIh 
pra┗idel pro žadatele a příjeﾏIe ┗ýz┗┞ 
ŘO IROP a ┗ýz┗┞ MAS, ﾐeHo oHsaho┗ě 
ﾐesplňujı ́ﾐáležitosti, které požaduje MAS 
┗ dokuﾏeﾐtaIi k ┗ýz┗ě.

Je prokázáﾐo, že hla┗ﾐí čiﾐﾐostí Iírke┗ﾐí orgaﾐizaIe ﾐeﾐí ┗┞t┗ářeﾐí zisku?
Je-li žadateleﾏ jiﾐý suHjekt ﾐež Iírkevﾐí orgaﾐizIe, je odpověď NR.

ヵ. OrgaﾐizaIe založeﾐá oHIí, krajeﾏ ﾐeHo OSS 
Je doložeﾐa zřizo┗aIí či zakládaIí listiﾐa ﾐeHo jiﾐý dokuﾏeﾐt o založeﾐí?
Je-li žadateleﾏ jiﾐý suHjekt ﾐež orgaﾐizaIe založeﾐá oHIí, krajeﾏ ﾐeHo OSS, je odpověď NR.

ン. Církevﾐí orgaﾐizaIe
Je doložeﾐa zakladatelská sﾏlou┗a, ﾐeHo zakládaIí či zřizo┗aIí listiﾐa, ﾐeHo jiﾐý dokuﾏeﾐt o založeﾐí?
Je-li žadateleﾏ jiﾐý suHjekt ﾐež Iírkevﾐí orgaﾐizIe, je odpověď NR.

ヴ. DoHrovolﾐý svazek oHIí ふPokud je žadateleﾏ jiﾐý suHjekt ﾐež doHro┗olﾐý s┗azek oHIí, je odpo┗ěď NRぶ:
Je doložeﾐá zakládaIí sﾏlou┗a doHro┗olﾐého s┗azku oHIí? 

Je doložeﾐa ┗eřejﾐě prospěšﾐá čiﾐﾐost orgaﾐizaIe ┗ jedﾐé z u┗edeﾐýIh oHlastí: podpora ﾐeHo oIhraﾐa osoH se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ a zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh osoH, soIiálﾐí 
služH┞ či akti┗it┞ soIiálﾐího začleňo┗áﾐí?

• Čestﾐé prohlášeﾐí o skutečﾐéﾏ ﾏajiteli 
Je doložeﾐo čestﾐé prohlášeﾐí oHsahujíIí iﾐforﾏaIi o skutečﾐéﾏ ﾏajiteli ┗e sﾏ┞slu § ヴ odst. ヴ zákoﾐa č. ヲヵン/ヲヰヰΒ SH., o ﾐěkterýIh opatřeﾐíIh proti legalizaIi ┗ýﾐosů z 
trestﾐé čiﾐﾐosti a fiﾐaﾐIo┗áﾐí terorisﾏu?
Pokud je žadateleﾏ veřejﾐoprávﾐí právﾐiIká osoHa uvedeﾐá v OHeIﾐýIh pravidleIh pro žadatele a příjeﾏIe, je odpověď NR.

Je doložeﾐo čestﾐé prohlášeﾐí dle ┗zoru u┗edeﾐéﾏ ┗ příloze č. ンヰ OHeIﾐýIh pra┗idel pro žadatele a příjeﾏIe, případﾐě jiﾐak zpraIo┗aﾐé čestﾐé prohlášeﾐí, které ┗šak 
oHsahuje iﾐforﾏaIe u┗edeﾐé ┗e ┗zoru čestﾐého prohlášeﾐí, který je přílohou č. ンヰ OHeIﾐýIh 
Čestﾐé prohlášeﾐí o skutečﾐéﾏ ﾏajiteli dokládá právﾐiIká osoHa ﾏiﾏo veřejﾐoprávﾐí právﾐiIké osoH┞.
Pokud je žadateleﾏ veřejﾐoprávﾐí právﾐiIká osoHa uvedeﾐá v OHeIﾐýIh pravidleIh pro žadatele a příjeﾏIe, je odpověď NR.

• Studie proveditelﾐosti 
Je doložeﾐa Studie pro┗editelﾐosti?

Je studie pro┗editelﾐosti ┗┞t┗ořeﾐa podle osﾐo┗┞ u┗edeﾐé ┗ příloze č. ヴC SpeIifiIkýIh pra┗idel ふzáložka Dokuﾏeﾐt┞ ┗ MSヲヰヱヴ+ぶ?
Pokud žadatel iﾐforﾏaIe požadovaﾐé osﾐovou studie proveditelﾐosti uvede v jiﾐé kapitole/části studie proveditelﾐosti, je tato skutečﾐost hodﾐotiteleﾏ akIeptováﾐa.

• Souhlasﾐé staﾐovisko kraje o souladu s jeho krajskýﾏ středﾐědoHýﾏ pláﾐeﾏ rozvoje soIiálﾐíIh služeH
Je doložeﾐo Souhlasﾐé staﾐo┗isko a splňuje toto staﾐo┗isko ┗šeIhﾐ┞ požado┗aﾐé ﾐáležitosti dle ┗zoru u┗edeﾐého ┗ příloze č. Γ SpeIifiIkýIh pra┗idel?
Pokud se ﾐejedﾐá o projekt s registro┗aﾐou soIiálﾐí služHou, je odpo┗ěď NR. 
Rele┗aﾐtﾐí pouze pro akti┗itu Koﾏuﾐitﾐí Ieﾐtra.

Je doložeﾐa ┗eřejﾐě prospěšﾐá čiﾐﾐost orgaﾐizaIe?

Prokázal žadatel, že účeleﾏ jeho hla┗ﾐí čiﾐﾐosti ﾐeﾐí ┗┞t┗ářeﾐí zisku? 
Je-li žadateleﾏ jiﾐý suHjekt ﾐež orgaﾐizaIe založeﾐá oHIí, krajeﾏ ﾐeHo OSS, je odpověď NR.

ヲ. Církve
Je doložeﾐ ┗ýpis z Rejstříku Iírk┗í a ﾐáHožeﾐskýIh společﾐostí, který ﾐeﾐí k datu podáﾐí žádosti starší ン ﾏěsíIů?
Rejstřík┞ registro┗aﾐýIh Iírk┗í a ﾐáHožeﾐskýIh společﾐostí ﾐalezﾐete ﾐa ┘eHu ┘┘┘ン.ﾏkIr.Iz/Iﾐs_iﾐterﾐet/. Je-li žadateleﾏ jiﾐý suHjekt ﾐež Iírkev, je odpověď NR.

Je doložeﾐo čestﾐé prohlášeﾐí, že daﾐý suHjekt ┗┞koﾐá┗á ┗eřejﾐě prospěšﾐou čiﾐﾐost ┗ jedﾐé z oHlastí: podpora ﾐeHo oIhraﾐa osoH se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ a 
zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh osoH, soIiálﾐí služH┞, či akti┗it┞ soIiálﾐího začleňo┗áﾐí?



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

kritéria

Přiděleﾐé 
hodﾐoIeﾐí
(A/N/NR/

Nehodnoceno)

Odůvodﾐěﾐí

Žádost o podporu

ANO – Žadatel - statutárﾐí zástupIi ﾐeHo 
osoHa po┗ěřeﾐá u┗edla čestﾐé 
prohlášeﾐí ふdotačﾐí pod┗od, poškozo┗áﾐí 
zájﾏů EUぶ.

NE – Žadatel ﾐeu┗edl čestﾐé prohlášeﾐí 
ふdotačﾐí pod┗od, poškozo┗áﾐí zájﾏů EUぶ.

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti, SCLLD

ANO – Projekt je ┗ souladu se sIh┗áleﾐou 
strategií - Strategie koﾏuﾐitﾐě ┗edeﾐého 
roz┗oje úzeﾏí MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s.

NE – Projekt ﾐeﾐí ┗ souladu se 
sIh┗áleﾐou strategií - Strategie 
koﾏuﾐitﾐě ┗edeﾐého roz┗oje úzeﾏí MAS 
Vodňaﾐská r┞Ha, z. s.

Projekt je ┗ souladu se sIh┗áleﾐou strategií - Strategie koﾏuﾐitﾐě ┗edeﾐého roz┗oje úzeﾏí MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s.

Je žadateleﾏ ふzáložka Dato┗á oHlast žádosti/SuHjet┞/T┞p suHjektu-žadatel/příjeﾏIeぶ:                
  

- kraje a orgaﾐizaIe zřizo┗aﾐé a zakládaﾐé kraji,
- oHIe a orgaﾐizaIe zřizo┗aﾐé a zakládaﾐé oHIeﾏi,
- doHro┗olﾐé s┗azk┞ oHIí a orgaﾐizaIe zřizo┗aﾐé a zakládaﾐé doHro┗olﾐýﾏi s┗azk┞ oHIí,
- Iírk┗e,
- Iírke┗ﾐí orgaﾐizaIe

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti

ANO – Žadatel splňuje defiﾐiIi 
oprá┗ﾐěﾐého příjeﾏIe pro příslušﾐý 
speIifiIký Iíl a ┗ýz┗u.

NE – Žadatel ﾐesplňuje defiﾐiIi 
oprá┗ﾐěﾐého příjeﾏIe pro příslušﾐý 
speIifiIký Iíl a ┗ýz┗u.

Projekt je v souladu s iﾐtegrovaﾐou strategií CLLD.

2.

3.

Kritéria přijatelﾐosti - ﾐeﾐapravitelﾐá

Je žádost o podporu podáﾐa ┗ předepsaﾐé forﾏě přes MSヲヰヱヴ+, tj. ┗četﾐě souhlasu s čestﾐýﾏ prohlášeﾐíﾏ, ze kterého ┗┞plý┗á trestﾐí Hezúhoﾐﾐost statutárﾐího 
zástupIe žadatele/statutárﾐíIh zástupIů žadatele ふčestﾐé prohlášeﾐí č. Αヰぶ?                                                                    
Pozﾐ. výpis z rejstříku trestů je ﾐerelevaﾐtﾐí, kritériuﾏ Hude ověřováﾐo jeﾐ podpiseﾏ čestﾐého prohlášeﾐí.

1.

Statutárﾐí zástupIe žadatele je trestﾐě Hezúhoﾐﾐý.

Žadatel splňuje defiﾐiIe oprávﾐěﾐého příjeﾏIe pro speIifiIký Iíl ヲ.ヱ a výzvu MAS. 

Název kritéria



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

kritéria

Přiděleﾐé 
hodﾐoIeﾐí
(A/N/NR/

Nehodnoceno)

Odůvodﾐěﾐí

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti

ANO – Žadatel popsal odů┗odﾐěﾐí 
potřeHﾐosti realizaIe projektu.

NE –  Žadatel ﾐepopsal odů┗odﾐěﾐí 
potřeHﾐosti realizaIe projektu.

Žádost o podporu, Studie 
pro┗editelﾐosti, Výz┗a MAS

ANO – Projekt je ┗ souladu s ┗ýz┗ou MAS.

NE – Projekt ﾐeﾐí ┗ souladu s ┗ýz┗ou 
MAS.

Te┝t ┗ýz┗┞ MAS, Žádost o podporu

Je ┗e Studii pro┗editelﾐosti/kap. ヵ popsáﾐo, jak Hudou Iílo┗é skupiﾐ┞ a ┗eřejﾐost zapojeﾐ┞ do rozhodo┗áﾐí o ﾐasta┗eﾐí koﾏuﾐitﾐího Ieﾐtra?

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.

ANO – Projekt respektuje ﾏiﾐiﾏálﾐí a 
ﾏa┝iﾏálﾐí hraﾐiIi Ielko┗ýIh způsoHilýIh 
┗ýdajů.

NE – Projekt ﾐerespektuje ﾏiﾐiﾏálﾐí a 
ﾏa┝iﾏálﾐí hraﾐiIi Ielko┗ýIh způsoHilýIh 
┗ýdajů.

ANO – Projekt je s┗ýﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ ┗ 
souladu s Iíli a podporo┗aﾐýﾏi 
akti┗itaﾏi ┗ýz┗┞ MAS.

NE – Projekt je s┗ýﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ ┗ 
rozporu s Iíli a podporo┗aﾐýﾏi 
akti┗itaﾏi ┗ýz┗┞ MAS.

5.
Projekt respektuje liﾏit┞ způsoHilýIh výdajů, pokud jsou staﾐoveﾐ┞.

4.
PotřeHﾐost realizaIe projektu je odůvodﾐěﾐá.

Je ┗e Studii pro┗editelﾐosti popsaﾐé odů┗odﾐěﾐí potřeHﾐosti realizaIe projektu?

Žádost o podporu, Výz┗a MAS

Projekt respektuje ﾏiﾐiﾏálﾐí a ﾏa┝iﾏálﾐí hraﾐiIi IelkovýIh způsoHilýIh výdajů, pokud jsou staﾐoveﾐ┞.

Projekt je s┗ýﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ ┗ souladu s Iíli ┗ýz┗┞ MAS?

Je popsáﾐ dopad projektu ﾐa Iílo┗é skupiﾐ┞? Studie pro┗editelﾐosti/kap. ン. Charakteristika projektu a jeho soulad s prograﾏeﾏ /IdeﾐtifikaIe dopadů a příﾐosů projektu 
s důrazeﾏ ﾐa Iílo┗é skupiﾐ┞ a jejiIh k┗aﾐtifikaIe, pokud lze jejiIh dopad┞ ┗┞číslit; žádost o podporu/Popis projektuぶ?

3.

Projekt je s┗ýﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ ┗ souladu s podporo┗aﾐýﾏi akti┗itaﾏi ┗ýz┗┞ MAS?

2.

Spadají Iílo┗é skupiﾐ┞ u┗edeﾐé ┗ žádosti o podporu ふzáložka Dato┗á oHlast žádosti/Cílo┗é skupiﾐ┞ぶ do podporo┗aﾐýIh Iílo┗ýIh skupiﾐ u┗edeﾐýIh ┗e ┗ýz┗ě? 
Možﾐé Iílové skupiﾐ┞ jsou: osoH┞ soIiálﾐě v┞loučeﾐé či ohrožeﾐé soIiálﾐíﾏ v┞loučeﾐíﾏ, osoH┞ se zdravotﾐíﾏ postižeﾐíﾏ dle zákoﾐa č. ヱヰ8/ヲヰヰ6 SH., o soIiálﾐíIh 
služHáIh?   

Je ﾏísteﾏ realizaIe úzeﾏí MAS ┗┞ﾏezeﾐé ┗e sIh┗áleﾐé strategii CLLD ふzáložka Dato┗á oHlast žádosti/Uﾏístěﾐí projektu/plošﾐé opatřeﾐí/Místo realizaIeぶ?
RozhodujíIí ﾐeﾐí sídlo žadatele, ale ﾏísto realizaIe projektu. Sídlo firﾏ┞ se ﾏůže lišit od ﾏísta realizaIe projektu.

Je ┗ žádosti o podporu a Studii pro┗editelﾐosti kap. ン u┗edeﾐo, že se jedﾐá o projekt zaﾏěřeﾐý ﾐa ┗zﾐik ﾐeHo podporu ┗eřejﾐého ┗íIeúčelo┗ého zařízeﾐí, ┗e kteréﾏ se 
Hudou setká┗at čleﾐo┗é koﾏuﾐit┞ za účeleﾏ realizaIe soIiálﾐíIh, kulturﾐíIh, ┗zdělá┗aIíIh a rekreačﾐíIh akti┗it s Iíleﾏ zlepšit soIiálﾐí situaIi jedﾐotli┗Iů i koﾏuﾐit┞?

Jsou Ielko┗é způsoHilé ┗ýdaje projektu ﾏiﾐiﾏálﾐě ヲ ヵヰヰ ヰヰヰ Kč.
ふPokud ﾏiﾐiﾏálﾐí hraﾐiIe IelkovýIh způsoHilýIh výdajů ﾐeﾐí staﾐoveﾐa, je odpověď NRぶ

1.

Je zahájeﾐí a ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu ┗ rozﾏezí ﾏezi ヱ. ヱ. ヲヰヱヴ a ンヰ. ヰヶ. ヲヰヲン ふzáložka Harﾏoﾐograﾏぶ?

Je terﾏíﾐ ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu po datu podáﾐí žádosti o podporu?

Jsou proIeﾐta ﾏír┞ podpor┞ podle t┞pu žadatele z jedﾐotli┗ýIh zdrojů fiﾐaﾐIo┗áﾐí ┗ souladu s proIeﾐt┞ u┗edeﾐýﾏi ┗e ┗ýz┗ě?

Název kritéria

Kritéria přijatelﾐosti - ﾐapravitelﾐá

Projekt je svýﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ v souladu s výzvou MAS.

Jsou Ielko┗é způsoHilé ┗ýdaje projektu ﾏa┝iﾏálﾐě ヵ ヵヰヰ ヰヰヰ Kč.
ふPokud ﾏa┝iﾏálﾐí hraﾐiIe IelkovýIh způsoHilýIh výdajů ﾐeﾐí staﾐoveﾐa, je odpověď NRぶ



Žádost o podporu, Studie 
pro┗editelﾐosti, SpeIifiIká pra┗idla

ANO – Projekt respektuje liﾏit┞ 
způsoHilýIh ┗ýdajů.

NE – Projekt ﾐerespektuje liﾏit┞ 
způsoHilýIh ┗ýdajů.

NERELEVANTNÍ – Liﾏit┞ způsoHilýIh 
┗ýdajů ﾐejsou staﾐo┗eﾐ┞.

Celkový výsledek  Podpis: Datum:

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

Je ┗e Studie pro┗editelﾐosti popsáﾐo zajištěﾐí adﾏiﾐistrati┗ﾐí udržitelﾐosti projektu?

Je ┗e Studie pro┗editelﾐosti popsáﾐo zajištěﾐí fiﾐaﾐčﾐí udržitelﾐosti projektu?

Je ┗e Studie pro┗editelﾐosti popsáﾐa pro┗ozﾐí  kapaIita k realizaIi a udržitelﾐosti projektu?

Pokud H┞l u ﾐěkteré z horizoﾐtálﾐí priorit┞ z┗oleﾐ poziti┗ﾐí ┗li┗, je u┗edeﾐ popis akti┗it, které ﾏají ﾏít poziti┗ﾐí dopad ﾐa tuto horizoﾐtálﾐí prioritu ふzáložka Sprá┗a 
┗ěIﾐýIh ukazatelů/Horizoﾐtálﾐí priﾐIip┞ぶ a popis poziti┗ﾐího ┗li┗u ﾐa daﾐou prioritu?

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ý rozvoj, rovﾐé příležitosti a zákaz diskriﾏiﾐaIe, rovﾐost ﾏužů a žeﾐぶ.

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti

ANO – Projekt ﾐeﾏá ﾐegati┗ﾐí ┗li┗ ﾐa 
žádﾐou z horizoﾐtálﾐíIh priorit IROP ふtj. 
ﾏá poziti┗ﾐí ﾐeHo ﾐeutrálﾐí ┗li┗ぶ.

NE – Projekt ﾏá ﾐegati┗ﾐí ┗li┗ ﾐa 
ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐu z horizoﾐtálﾐíIh priorit 
IROP.

Výsledk┞ projektu jsou udržitelﾐé.

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti

ANO – Žadatel popsal zajištěﾐí 
udržitelﾐosti ┗ýsledků pro udržitelﾐost 
projektu ﾏiﾐ. ヵ let od ukoﾐčeﾐí 
fiﾐaﾐIo┗áﾐí.

NE –  Žadatel ﾐepopsal zajištěﾐí 
udržitelﾐosti ┗ýsledků pro udržitelﾐost 
projektu ﾏiﾐ. ヵ let od ukoﾐčeﾐí 
fiﾐaﾐIo┗áﾐí.

ANO – Žadatel popsal zajištěﾐí realizaIe 
a udržitelﾐosti ┗e studii pro┗editelﾐosti a 
┗ žádosti o podporu.

NE – Žadatel ﾐepopsal zajištěﾐí realizaIe 
a udržitelﾐosti ┗e studii pro┗editelﾐosti a 
┗ žádosti o podporu.

Jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí hodﾐotitele:

8.

Je ┗ žádosti u┗edeﾐo, že projekt ﾏá poziti┗ﾐí/ﾐeutrálﾐí ┗li┗ ﾐa horizoﾐtálﾐí priorit┞ ふzáložka Sprá┗a ┗ěIﾐýIh ukazatelů/Horizoﾐtálﾐí priﾐIip┞, Studie 
pro┗editelﾐosti/kapitola ヱヰ; očeká┗aﾐé ┗li┗┞ horizoﾐtálﾐíIh kritériaぶ

Je ve Studie proveditelnosti popsáﾐo zajištěﾐí pro┗ozﾐí udržitelﾐosti projektu?

6.

Celkové hodﾐoIeﾐí

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti

Je ┗e Studie pro┗editelﾐosti popsáﾐa adﾏiﾐistrati┗ﾐí kapaIita k realizaIi a udržitelﾐosti projektu?

Je ┗e Studie pro┗editelﾐosti popsáﾐa fiﾐaﾐčﾐí  kapaIita k realizaIi a udržitelﾐosti projektu?

Jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí sIhvalovatele:

Projekt dodržuje liﾏit ヱヰ % Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů ﾐa ﾐákup pozeﾏku
ふPokud součástí projektu ﾐeﾐí ﾐákup pozeﾏku, odpověď je NRぶ.


