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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 ふA/N/ 

NR/

Nehodnoceno)

                           Odůvodﾐěﾐí                                      
(vyplňuje se vždy, i v případě NR )

Registračﾐí číslo projektu:

Žadatel:

Název projektu:

Název výzv┞ ŘO: Udržitelﾐá doprava - iﾐtegrovaﾐé projekt┞ CLLD

Číslo výzv┞ ŘO: 53.

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+?

Žádost o podporu, Výzva MAS

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.

Jsou iﾐforﾏaIe uvedeﾐé v žádosti o podporu v souladu s koﾐtrolovaﾐýﾏi přílohaﾏi uvedeﾐýﾏi u kritéria forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí č. ン?

Kritéria forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí

Odpovídá harﾏoﾐograﾏ jedﾐoetapového 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.

Uvedl žadatel v MSヲヰヱヴ+ iﾐforﾏaIe o své vlastﾐiIké a ovládaIí struktuře v rozsahu § ヱヴ odst. ン písﾏ. eぶ rozpočtovýIh pravidel ふzáložka SuHjekt┞ projektu; rozsah popisu 
je uvedeﾐ v příloze č. ヱ SpeIifiIkýIh pravidel pro žadatele a příjeﾏIeぶ?
Žadatelé v┞Herou v poli t┞p suHjektu z ﾐaHídk┞:
• osoH┞ jedﾐajíIí jﾏéﾐeﾏ žadatele s uvede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 v právﾐiIké osoHě žadatele,
• osoH┞, v ﾐiIhž ﾏá žadatel podíl, a výši tohoto podílu.
Pokud je žadateleﾏ veřejﾐoprávﾐí právﾐiIká osoHa uvedeﾐá v kap. ヲ.ヶ.ヱ. OHeIﾐýIh pravidel pro žadatele a příjeﾏIe, je odpověď NR.
Pokud je žadatel s právﾐí forﾏou státﾐí příspěvková orgaﾐizaIe ostatﾐí, státﾐí příspěvková orgaﾐizaIe ze zákoﾐa, je ﾐa záložIe „osoH┞ suHjektu“ v žádosti o podporu 
v┞Hráﾐ t┞p suHjektu „fiﾐaﾐIujíIí kapitola SR“ a zadáﾐo IČ fiﾐaﾐIujíIí kapitol┞?
Pro ostatﾐí t┞p┞ žadatelů je odpověď NR. 

Jsou ve fiﾐaﾐčﾐíﾏ pláﾐu ﾐastaveﾐ┞ etap┞ projektu v ﾏiﾐiﾏálﾐí délIe ン ﾏěsíIů?
U jedﾐoetapového projektu je odpověď NR.

Pokud je projekt rozděleﾐ do víIe etap, ﾐavazují ﾐa seHe časově jedﾐotlivé etap┞? 
U jedﾐoetapového projektu je odpověď NR.

Odpovídá harﾏoﾐograﾏ víIeetapového projektu ふdatuﾏ zahájeﾐí a datuﾏ ukoﾐčeﾐí projektuぶ zahájeﾐí prvﾐí etap┞ a ukoﾐčeﾐí posledﾐí etap┞ projektu? 
U jedﾐoetapového projektu je odpověď NR.

Je opatřeﾐí/podopatřeﾐí iﾐtegrovaﾐé strategie v žádosti o podporu shodﾐé s te┝teﾏ výzv┞ MAS?

Název kritéria

Platnost od: 7.1.2020

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. ヱ Bezpečﾐá doprava 
Iﾐtegrovaﾐé strategie MAS Vodňaﾐská r┞Ha ﾐa oHdoHí ヲヰヱヴ-ヲヰヲヰ.

1.

Název výzv┞ MAS: MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. - IROP - )výšeﾐí Hezpečﾐosti doprav┞ II
Číslo výzv┞ MAS: 12

SpeIifiIká pravidla: verze 1.4, platnost 8. 10. 2019



Žádost o podporu, Výzva MAS

 – Žádost o podporu je podáﾐa v 
předepsaﾐé forﾏě a oHsahově splňuje 

všeIhﾐ┞ ﾐáležitosti.

 –  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.

Pokud je žadateleﾏ příspěvková orgaﾐizaIe zřízeﾐá úzeﾏﾐíﾏ saﾏosprávﾐýﾏ Ielkeﾏ:
• Je v┞plﾐěﾐ t┞p suHjektu zřizovatel oHeI ふpro orgaﾐizaIe zřizovaﾐé oHIeﾏiぶ/ﾐadřízeﾐý kraj ふpro orgaﾐizaIe zřizovaﾐé krajiぶ? 
• Jsou v┞plﾐěﾐ┞ ideﾐtifikačﾐí údaje zřizovatele? 
• Je v┞plﾐěﾐ ﾐa záložIe účt┞ účet zřizovatele?
Pokud je žadateleﾏ jiﾐý suHjekt, je odpověď NR.

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

Žádost podepsal:
• statutárﾐí zástupIe žadatele ふzáložka Datová 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.
• pověřeﾐý zástupIe ﾐa základě plﾐé ﾏoIi/pověře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.

• pověřeﾐý zástupIe ﾐa základě usﾐeseﾐí z jedﾐáﾐí zastupitelstva o přeﾐeseﾐí pravo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.

3.

Žádost o podporu, poviﾐﾐé příloh┞ 
Žádosti o podporu, SpeIifiIká 

pravidla pro žadatele a příjeﾏIe, 
Výzva MAS

ANO – K žádosti jsou doložeﾐ┞ všeIhﾐ┞ 
poviﾐﾐé příloh┞ podle SpeIifiIkýIh 

pravidel pro žadatele a příjeﾏIe výzv┞ 
ŘO IROP a výzv┞ MAS, 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┞ podle SpeIifiIkýIh 

pravidel pro žadatele a příjeﾏIe výzv┞ 
ŘO IROP a výzv┞ MAS, ﾐeHo oHsahově 

ﾐesplňujı ́ﾐáležitosti, které požaduje MAS 
v dokuﾏeﾐtaIi k výzvě.

Odpovídá předﾏět všeIh zakázek v žádosti o podporu ふﾏiﾏo příﾏé ﾐákup┞ぶ podporovaﾐýﾏ aktivitáﾏ projektu?

• )adávaIí a výHěrová řízeﾐí ふzáložka Datová oHlast žádosti/Veřejﾐé zakázk┞ぶ
Je doložeﾐa uzavřeﾐá sﾏlouva ﾐa plﾐěﾐí zakázk┞ ふpřípadﾐě její dodatk┞ぶ, kterou žadatel uplatňuje v 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.

2.

• pověře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. 

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.

• Plﾐá ﾏoI ふzáložka Plﾐé ﾏoIiぶ
 Je doložeﾐa plﾐá ﾏoI/pověřeﾐí/usﾐeseﾐí v případě přeﾐeseﾐí pravo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, Plﾐá 
ﾏoI/Pověřeﾐí

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.

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.

Je ﾐa plﾐé ﾏoIi/pověřeﾐí/usﾐeseﾐí uvedeﾐo jﾏéﾐo osoH┞, která pravoﾏoI převedla, a osoH┞, ﾐa kterou jsou pravoﾏoIi převedeﾐ┞? ふzáložka Plﾐé ﾏoIiぶ
V případě, že žádost podepsal statutárﾐí zástupIe, je odpověď NR.

Je z plﾐé ﾏoIi/pověřeﾐí/usﾐeseﾐí jasﾐě patrﾐé, kterýIh úkoﾐů se převedeﾐí pravo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.

Jsou všeIhﾐ┞  uvedeﾐé zakázk┞ v adﾏiﾐistrativﾐíﾏ stavu podáﾐa ?
Pozﾐ. RozhodujíIí je adﾏiﾐistrativﾐí stav zakázk┞ v s┞stéﾏu MSヲヰヱヴ+ v ﾏodulu Veřejﾐé zakázk┞, ﾐe v tiskové verzi žádosti.

Odpovídá stav všeIh zakázek v žádosti o podporu ふﾏiﾏo příﾏé ﾐákup┞ぶ harﾏoﾐograﾏu zakázk┞ v MSヲヰヱヴ+/Studii proveditelﾐosti?

• Karta souladu projektu s priﾐIip┞ udržitelﾐé ﾏoHilit┞ ふzáložka Dokuﾏeﾐt┞ぶ
Je doložeﾐa Karta souladu s priﾐIip┞ udržitelﾐé ﾏoHilit┞ v┞tvořeﾐá podle osﾐov┞ uvedeﾐé v příloze Pヵ SpeIifiIkýIh pravidel? 

• Studie proveditelﾐosti 
Je doložeﾐa Studie proveditelﾐosti?
Je studie proveditelﾐosti v┞tvořeﾐa podle osﾐov┞ uvedeﾐé v příloze č. ヴ SpeIifiIkýIh pravidel ふzáložka Dokuﾏeﾐt┞ v 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.

• Žádost o staveHﾐí povoleﾐí ﾐeHo ohlášeﾐí, případﾐě staveHﾐí povoleﾐí ﾐeHo souhlas s provedeﾐíﾏ ohlášeﾐého staveHﾐího záﾏěru ﾐeHo veřejﾐoprávﾐí sﾏlouva 
ﾐahrazujíIí staveHﾐí povoleﾐí
Doložil žadatel.
- staveHﾐí povoleﾐí s ﾐaH┞tíﾏ právﾐí ﾏoIi,  
- souhlas s provedeﾐíﾏ ohlášeﾐého staveHﾐího záﾏěru, 
- účiﾐﾐou veřejﾐoprávﾐí sﾏlouvu ﾐahrazujíIí staveHﾐí povoleﾐí,     
- ozﾐáﾏeﾐí staveHﾐího záﾏěru s Iertifikáteﾏ autorizovaﾐého iﾐspektora a v┞zﾐačeﾐýﾏ vzﾐikeﾏ práva provést stavHu,         
- žádost o staveHﾐí povoleﾐí,              
- ohlášeﾐí,                     
- ﾐávrh veřejﾐoprávﾐí sﾏlouv┞ ﾐahrazujíIí staveHﾐí povoleﾐí,    
- ozﾐáﾏeﾐí staveHﾐího záﾏěru s Iertifikáteﾏ autorizovaﾐého iﾐspektora,           
- společﾐé povoleﾐí s ﾐaH┞tíﾏ právﾐí ﾏoIi,          
- společﾐý souhlas,  
- účiﾐﾐou veřejﾐoprávﾐí sﾏlouvu ﾐahrazujíIí současﾐě úzeﾏﾐí rozhodﾐutí a staveHﾐí povoleﾐí,        

Ve sloupIi Odůvodﾐěﾐí speIifikujte/popište, který dokuﾏeﾐt je přílohou žádosti                                                                                           
Pokud se v projektu ﾐepočítá se stavHou ﾐeHo se staveHﾐíﾏi úpravaﾏi, které podléhají poviﾐﾐosti staveHﾐího povoleﾐí ﾐeHo ohlášeﾐí, je odpověď NR.    

Jsou v žádosti o podporu ﾐa záložIe Klíčové aktivit┞ v┞plﾐěﾐ┞ podporovaﾐé aktivit┞?



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                                      
(vyplňuje se vždy, i v případě NR )

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

Je žadateleﾏ jedeﾐ z ﾐásledujíIíIh oprávﾐěﾐýIh žadatelů ふzáložka Datová oHlast žádosti/SuHjekt┞/T┞p suHjektu - Žadatel/příjeﾏIeぶ?
- kraje  

- obce 

- doHrovolﾐé svazk┞ oHIí 
- orgaﾐizaIe zřizovaﾐé ﾐeHo zakládaﾐé kraji    
- orgaﾐizaIe zřizovaﾐé ﾐeHo zakládaﾐé oHIeﾏi  
- orgaﾐizaIe zřizovaﾐé ﾐeHo zakládaﾐé doHrovolﾐýﾏi svazk┞ oHIí  
- provozovatelé dráh┞ ﾐeHo drážﾐí doprav┞ podle zákoﾐa č. ヲヶヶ/ヱΓΓヴ SH. ふSpráva železﾐičﾐí dopravﾐí Iest┞, s.o. a oHIhodﾐí společﾐostiぶ

V┞plývá z Rejstříku trestů právﾐiIkýIh osoH ふhttps://eserviIe-po.rejtr.justiIe.Iz/puHliI/odsouzeﾐi?ヶぶ, že žadateli ﾐeH┞l uložeﾐ zákaz přijíﾏáﾐí dotaIí a suHveﾐIí? V 

případě, že žadateleﾏ ﾐeﾐí právﾐiIká osoHa, je odpověď NR.
Pozﾐ.: Otázka je relevaﾐtﾐí u  výzev v┞hlášeﾐýIh  ﾐejdříve ヱヵ. ヱヰ. ヲヰヱ9 ふpo v┞dáﾐí OHeIﾐýIh pravidel pro žadatele a příjeﾏIe, verze ヱ. ヱン, platﾐost od ヱヵ. ヱヰ. ヲヰヱ9ぶ.

Statutárﾐí zástupIe žadatele je trestﾐě Hezúhoﾐﾐý.
1.

Žádost o podporu

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 ﾐa oHdoHí ヲヰヱヴ-ヲヰヲヰ.
Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, SCLLD

Žádost o podporu, poviﾐﾐé příloh┞ 
Žádosti o podporu, SpeIifiIká 

pravidla pro žadatele a příjeﾏIe, 
Výzva MAS

 – K žádosti jsou doložeﾐ┞ všeIhﾐ┞ 
poviﾐﾐé příloh┞ podle SpeIifiIkýIh 

pravidel pro žadatele a příjeﾏIe výzv┞ 
ŘO IROP a výzv┞ MAS a oHsahově splňujı ́

ﾐáležitosti které požaduje MAS v 
dokuﾏeﾐtaIi k výzvě

 – K žádosti ﾐejsou doložeﾐ┞ všeIhﾐ┞ 
poviﾐﾐé příloh┞ podle SpeIifiIkýIh 

pravidel pro žadatele a příjeﾏIe výzv┞ 
ŘO IROP a výzv┞ MAS ﾐeHo oHsahově 

ﾐesplňujı ́ﾐáležitosti které požaduje MAS 
v dokuﾏeﾐtaIi k výzvě

Staﾐovuje sﾏlouva o spolupráIi uzavřeﾐá ﾏezi oHIeﾏi práva a poviﾐﾐosti žadatele a zapojeﾐýIh oHIí a způsoH fiﾐaﾐčﾐího a ﾏajetkoprávﾐího v┞pořádáﾐí ﾏezi 
zúčastﾐěﾐýﾏi straﾐaﾏi v oHdoHí příprav┞, realizaIe a udržitelﾐosti projektu?
Pro projekt┞, které ﾐejsou realizováﾐ┞ ﾐa úzeﾏí víIe oHIí, je odpověď NR.

Je doložeﾐo čestﾐé prohlášeﾐí dle vzoru uvedeﾐéﾏ v příloze č. ンヰ OHeIﾐýIh pravidel pro žadatele a příjeﾏIe, případﾐě jiﾐak zpraIovaﾐé čestﾐé prohlášeﾐí, které však 
oHsahuje iﾐforﾏaIe uvedeﾐé ve vzoru čestﾐého prohlášeﾐí, který je přílohou č. ンヰ OHeIﾐýIh pravidel pro žadatele a příjeﾏIe?
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 ふkap. ヲ.ヶ.ヱぶ, je odpověď NR.

• Sﾏlouva o spolupráIi ふzáložka Dokuﾏeﾐt┞ぶ
Doložil žadatel sﾏlouvu o spolupráIi uzavřeﾐou ﾏezi oHIeﾏi v případě, že je projekt realizováﾐ ﾐa úzeﾏí víIe oHIí a žadateleﾏ je jedﾐa z těIhto oHIí? 
Pokud je projekt realizováﾐ pouze ﾐa úzeﾏí jedﾐé oHIe ﾐeHo pokud žadateleﾏ ﾐeﾐí oHeI, je odpověď NR.  Příloha je relevaﾐtﾐí pouze pro aktivit┞ Bezpečﾐost doprav┞ a 
Cyklodoprava.

• Čestﾐé prohlášeﾐí o skutečﾐéﾏ ﾏajiteli  ふzáložka Dokuﾏeﾐt┞ぶ
Je doložeﾐo Čestﾐé prohlášeﾐí o skutečﾐéﾏ ﾏajiteli ve 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 výﾐosů  z trestﾐé čiﾐﾐosti a 
fiﾐaﾐIová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 ふv kap.  ヲ.ヶ.ヱぶ, je odpověd NR.

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.

NE – Žadatel ﾐedoložil čestﾐé prohlášeﾐí.

Žádost o podporu, Studie 
proveditelﾐosti, Výzva 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.

2.

Je žádost o podporu podáﾐa v předepsaﾐé forﾏě přes MSヲヰヱヴ+, tj. včetﾐě souhlasu s čestﾐýﾏ prohlášeﾐíﾏ, ze kterého v┞plývá 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.

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 na 

oHdoHí ヲヰヱヴ-ヲヰヲヰ.

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 ﾐa oHdoHí ヲヰヱヴ-ヲヰヲヰ.

Název kritéria

Kritéria přijatelﾐosti - ﾐeﾐapravitelﾐá

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



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                                      
(vyplňuje se vždy, i v případě NR )

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┞.

Jsou výdaje za ﾐákup pozeﾏku ﾏa┝. ve výši ヱヰ % IelkovýIh způsoHilýIh výdajů projektu?
Pokud ﾐeﾐí součástí projektu ﾐákup pozeﾏku, je odpověď  NR.
Pozﾐ. Liﾏit ヱヰ % IelkovýIh způsoHilýIh výdajů ﾐa projekt se uplatﾐí pouze ﾐa pozeﾏek. Na Ieﾐu stavH┞ ﾐeHo práva stavH┞ se daﾐý liﾏit ﾐeuplatﾐí. Pokud ﾐeHude ﾏožﾐé 
v┞kázat pozeﾏek a stavHu odděleﾐě, Hude se jako Ielek jedﾐat o ﾐezpůsoHilý výdaj.

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.

Je terﾏíﾐ ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu po datu podáﾐí žádosti o podporu?
Spadají Iílové skupiﾐ┞ uvedeﾐé v žádosti o podporu ふzáložka Datová oHlast žádosti/Cílové skupiﾐ┞ぶ do podporovaﾐýIh IílovýIh skupiﾐ uvedeﾐýIh ve výzvě? 
Možﾐé Iílové skupiﾐ┞ jsou: oH┞vatelé, ﾐávštěvﾐíIi, dojíždějíIí za praIí a služHaﾏi a uživatelé veřejﾐé doprav┞.

Je ﾏísteﾏ realizaIe úzeﾏí MAS v┞ﾏezeﾐé ve sIhváleﾐé strategii CLLD ふzáložka Datová 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.

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti

ANO – Žadatel popsal odůvodﾐěﾐí 
potřeHﾐosti realizaIe projektu.

NE –  Žadatel ﾐepopsal odůvodﾐěﾐí 
potřeHﾐosti realizaIe projektu.

Žádost o podporu, Studie 
proveditelﾐosti, Výzva MAS

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.

1.

Je zahájeﾐí a ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu v rozﾏezí ﾏezi 1. 1. 2014 a 30. 6. 2023 (záložka Harﾏoﾐograﾏぶ?

Je ve Studii proveditelﾐosti ふkapitola )důvodﾐěﾐí potřeHﾐosti realizaIe projektuぶ popsáﾐ dopad projektu ﾐa Iílové skupiﾐ┞?

Je ve Studii proveditelﾐosti popsáﾐo zajištěﾐí provozﾐí udržitelﾐosti projektu?

6.

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.

Žádost o podporu, Výzva MAS

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 je svýﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ v 
rozporu s Iíli a podporovaﾐýﾏi 

aktivitaﾏi výzv┞ MAS.

Žádost o podporu, Studie 
proveditelﾐosti, SpeIifiIká pravidla

ANO – Projekt respektuje liﾏit┞ 
způsoHilýIh výdajů.

NE – Projekt ﾐerespektuje liﾏit┞ 
způsoHilýIh výdajů.

NERELEVANTNÍ – Liﾏit┞ způsoHilýIh 
výdajů ﾐejsou staﾐoveﾐ┞.

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

5. PotřeHﾐost realizaIe projektu je odůvodﾐěﾐá.
Je ve Studii proveditelﾐosti popsaﾐé odůvodﾐěﾐí potřeHﾐosti realizaIe projektu?

Jsou Ielkové způsoHilé výdaje projektu ﾏa┝iﾏálﾐě ヱ ヴン6 ヱヲ8,ヰヴ 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

Jsou Ielkové způsoHilé výdaje projektu ﾏiﾐiﾏálﾐě ヲヰヰ 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

Kritéria přijatelﾐosti - ﾐapravitelﾐá

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti

4.

Je projekt svýﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ v souladu s podporovaﾐýﾏi aktivitaﾏi výzv┞ MAS?

3.

Je projekt svýﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ v souladu s Iíli výzv┞ MAS?

Název kritéria

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

Výsledk┞ projektu jsou udržitelﾐé.

Výzva MAS, Žádost o podporu

ANO – Žadatel popsal zajištěﾐí 
udržitelﾐosti výsledků pro udržitelﾐost 

projektu ﾏiﾐ. ヵ let od ukoﾐčeﾐí 
fiﾐaﾐIováﾐí.

NE –  Žadatel ﾐepopsal zajištěﾐí 
udržitelﾐosti výsledků pro udržitelﾐost 

projektu ﾏiﾐ. ヵ let od ukoﾐčeﾐí 
fiﾐaﾐIováﾐí.

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tj. 

ﾏá pozitivﾐí ﾐeHo ﾐeutrálﾐí vliv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íIh priorit 

IROP.

Pokud H┞l u ﾐěkteré z horizoﾐtálﾐí priorit┞ zvoleﾐ pozitivﾐí vliv, je uvedeﾐ popis aktivit, které ﾏají ﾏít pozitivﾐí dopad ﾐa tuto horizoﾐtálﾐí prioritu ふzáložka Správa 
věIﾐýIh ukazatelů/Horizoﾐtálﾐí priﾐIip┞ぶ a popis pozitivﾐího vlivu ﾐa daﾐou prioritu?

Je ve Studii proveditelﾐosti popsáﾐo zajištěﾐí adﾏiﾐistrativﾐí udržitelﾐosti projektu?

Je ve Studii proveditelﾐosti popsáﾐo zajištěﾐí fiﾐaﾐčﾐí udržitelﾐosti projektu?

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.

2.

7.

Je v žádosti uvedeﾐo, že projekt ﾏá pozitivﾐí/ﾐeutrálﾐí vliv ﾐa horizoﾐtálﾐí priorit┞ ふzáložka Správa věIﾐýIh ukazatelů/Horizoﾐtálﾐí priﾐIip┞, Studie 
proveditelﾐosti/kapitola ヱヲ; očekávaﾐé vliv┞ horizoﾐtálﾐíIh kritérií jsou defiﾐováﾐ┞ v příloze č. ヱ SpeIifiIkýIh pravidel, případﾐě jako doporučeﾐí v příloze č. ヲヴ 
OHeIﾐýIh pravidel, ﾐeHo v kapitole ヱヲ osﾐov┞ Studie proveditelﾐosti, která je přílohou č. ヴ SpeIifiIkýIh pravidel výzv┞ぶ?



Celkové hodﾐoIeﾐí Celkový výsledek  Podpis: Datum:

Jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí hodﾐotitele:

Jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí sIhvalovatele:

Je ve Studii proveditelﾐosti ふkap. )důvodﾐěﾐí potřeHﾐosti realizaIe projektuぶ popsaﾐý příspěvek projektu ke zvýšeﾐí Hezpečﾐosti pěší doprav┞, zejﾏéﾐa  v 
trase/křížeﾐí/odkloﾐu z dopravﾐě zatížeﾐé koﾏuﾐikaIe?

11.

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 

2000;

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

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti

ANO – Ve studii proveditelﾐosti je 
popsaﾐý příspěvek projektu ke zvýšeﾐí 

Hezpečﾐosti doprav┞ ve srovﾐáﾐí se 
stávajíIíﾏ staveﾏ. ふ)a stávajíIí stav se 
rozuﾏí stav před realizaIí projektu.ぶ 

NE – Ve studii proveditelﾐosti ﾐeﾐí 
popsaﾐý příspěvek projektu ke zvýšeﾐí 

Hezpečﾐosti doprav┞ ve srovﾐáﾐí se 
stávajíIíﾏ staveﾏ. ふ)a stávajíIí stav se 

rozuﾏí stav před realizaIí projektu.ぶ

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti

Pokud z te┝tu úzeﾏﾐího rozhodﾐutí ふčást Odůvodﾐěﾐíぶ v┞plývá, že se ﾐa stavHu vztahuje zákoﾐ č. ヱヰヰ/ヲヰヰヱ SH., o posuzováﾐí vlivů ﾐa životﾐí prostředí ふEIAぶ, jsou ve 
Studii proveditelﾐosti ふkap. Vliv projektu ﾐa životﾐí prostředíぶ uvedeﾐ┞ výsledk┞ proIesu EIA, případﾐě i posouzeﾐí vlivů ﾐa úzeﾏí soustav┞ Natura ヲヰヰヰ?
Pokud z te┝tu úzeﾏﾐího rozhodﾐutí ふčást Odůvodﾐěﾐíぶ ﾐev┞plývá, že se ﾐa stavHu vztahuje zákoﾐ č. ヱヰヰ/ヲヰヰヱ SH., o posuzováﾐí vlivů ﾐa životﾐí prostředí ふEIAぶ, je odpověď 
NR.

Pokud projekt ﾐev┞žaduje úzeﾏﾐí řízeﾐí, je odpověď NR.

10.

Je ve Studii proveditelﾐosti ふkap. Vliv projektu ﾐa životﾐí prostředíぶ uvedeﾐ ﾐávrh zﾏírňujíIíIh ﾐeHo koﾏpeﾐzačﾐíIh opatřeﾐí ve fázi realizaIe i ve fázi provozu 
koﾏuﾐikaIe pro pěší?

Je z popisu ve Studii proveditelﾐosti ふkap. Vliv projektu ﾐa životﾐí prostředíぶ zřejﾏý příspěvek projektu k eliﾏiﾐaIi ﾐegativﾐíIh vlivů ﾐa životﾐí prostředí?

Projekt přispívá k eliﾏiﾐaIi ﾐegativﾐíIh vlivů doprav┞ ﾐa životﾐí prostředí.

Je ve Studii proveditelnosti (kap. PodroHﾐý popis projektuぶ uvedeﾐa v popisu souladu projektu s Dopravﾐí politikou ČR ヲヰヱヴ-ヲヰヲヰ koﾐkrétﾐí vazHa ﾐa ﾏiﾐiﾏálﾐě jedﾐo 
opatřeﾐí defiﾐovaﾐé v podkapitoláIh ヴ.ヲ.ヵ, ヴ.ヲ.ヶ ﾐeHo ヴ.ヶ?
ヴ.ヲ.ヵ Řešeﾐí proHléﾏů doprav┞ ve ﾏěsteIh
ヴ.ヲ.ヶ )v┞šováﾐí Hezpečﾐosti doprav┞
ヴ.ヶ Sﾐižováﾐí dopadu ﾐa veřejﾐé zdraví a životﾐí prostředí

Projekt je v souladu s Dopravﾐí politikou ČR ヲヰヱヴ-ヲヰヲヰ.9.

Projekt přispívá ke zvýšeﾐí Hezpečﾐosti.

Je ve Studii proveditelﾐosti popsáﾐa fiﾐaﾐčﾐí  kapaIita k realizaIi a udržitelﾐosti projektu?

Je ve Studii proveditelﾐosti popsáﾐa provozﾐí  kapaIita k realizaIi a udržitelﾐosti projektu?

Je ve Studii proveditelﾐosti popsáﾐa adﾏiﾐistrativﾐí kapaIita k realizaIi a udržitelﾐosti projektu?

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.8.

ANO – )e studie proveditelﾐosti v┞plývá, 
že projekt je v souladu s Dopravﾐí 

politikou ČR ヲヰヱヴ-ヲヰヲヰ.
 

NE – )e studie proveditelﾐosti ﾐev┞plývá, 
že je projekt v souladu s Dopravﾐí 

politikou ČR ヲヰヱヴ-ヲヰヲヰ.

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.


