
Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – Modernizace mateřských škol 

Hodnotí se podle kritérií schválených Programovým výborem MAS Horní Pomoraví. Všechna kritéria jsou eliminační, vyhodnocují se možností ANO nebo NE. 

Možnost NE znamená nesplnění kritéria a vyloučení žádosti o podporu z hodnotícího procesu. Při hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti se žádost 

může vrátit maximálně dvakrát žadateli k doplnění nebo opravě (viz interní postupy MAS pro IROP). 

Kritéria formálních náležitostí 

Č. Název kritéria  Hodnocení (ANO/NE/nerelevantní/nehodnoceno)  Referenční dokument  O/N* 

FN1. Žádost o podporu je podána v předepsané́ formě̌ 
 

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané ́formě 
a obsahové̌ splňuje všechny náležitosti.  
NE 
 

žádost o podporu  
 

O 

FN2. Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem 
žadatele 
 

ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána 
statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem 
žadatele.  
NE  

žádost o podporu  
pověření oprávněné 
osoby  

 

O 

FN3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují 
náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě̌ MAS.  
 

 

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné́ přílohy 
a obsahově splňují náležitosti, které požaduje ŘO v 
dokumentaci k výzvě̌ MAS  
 
NE  

žádost o podporu  
přílohy žádosti  
výzva MAS  

O 

*O/N – Napravitelné (O)/nenapravitelné (N) kritérium 

Kritéria přijatelnosti 

Č. Název kritéria  
Aspekt hodnocení 
podle MP ŘVHP 

Hodnocení (ANO/NE/ 
nerelevantní/nehodnoceno)  

Referenční dokument  O/N 

P1 Projekt je svým zaměřením v souladu s 
podporovanými aktivitami výzvy MAS 

Potřebnost  
 

ANO – projekt je v souladu s cíli a 
podporovanými aktivitami výzvy  
 
NE – projekt není v souladu s cíli a 
podporovanými aktivitami výzvy  

výzva MAS 
žádost o podporu  
studie proveditelnosti  

O 

P2 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli 
a podporovanými aktivitami SCLLD 
 

Potřebnost ANO – projekt je v souladu s cíli a 
podporovanými aktivitami SCLLD  
 

povinná příloha projektu – 
potvrzení o souladu 
projektu se SCLLD 

N 
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Kritéria přijatelnosti 

Č. Název kritéria  
Aspekt hodnocení 
podle MP ŘVHP 

Hodnocení (ANO/NE/ 
nerelevantní/nehodnoceno)  

Referenční dokument  O/N 

NE – projekt není v souladu s cíli a 
podporovanými aktivitami SCLLD 

P3 Projekt je svým zaměřením v souladu 
s podmínkami výzvy MAS  

Potřebnost  
Účelnost  
  

ANO – projekt je v souladu s výzvou 
 
NE – projekt není v souladu s výzvou  

text výzvy  
žádost o podporu  
studie proveditelnosti  

O 

P4 Žadatel splňuje definici oprávněného 
příjemce výzvy MAS 
 

Účelnost ANO –  žadatel splňuje definici oprávněného 
příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu 
 
NE 

text výzvy 
žádost o podporu  

N 

P5 Projekt respektuje stanovené hranice 
celkových způsobilých výdajů uvedených 
ve výzvě MAS  

Účelnost  
Efektivnost  
 

ANO –  projekt respektuje minimální a 
maximální hranici celkových způsobilých 
výdajů 
 
NE 
NERELEVANTNÍ 

text výzvy 
žádost o podporu 

O 

P6 Potřebnost realizace projektu v území 
MAS je odůvodněná 

Potřebnost 
Účelnost 

ANO – potřebnost realizace projektu je 
v žádosti dostatečně odůvodněná 
NE – nedostatečné zdůvodnění  

žádost o podporu  
studie proveditelnosti  

O 

*O/N – Napravitelné (O)/nenapravitelné (N) kritérium 
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Věcné hodnocení – modernizace mateřských škol 

Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Zdroj informací Odůvodnění 

Harmonogram realizace projektu je reálný a 

proveditelný 

 

- ano, projekt má proveditelně nastavený harmonogram projektu – 5 b. 
- ne, projekt má nereálně nastavený harmonogram projektu a lze 

předpokládat, že projekt nebude dokončen v termínu. – 0 b. 

- žádost o dotaci 
- studie prov. 

 

nutné 
odůvodnění 

Realizace projektu bude ukončena před 31. 

12. 2018 

- ano, projekt bude ukončen před 31. 12. 2018 – 10 b. 
- ne, projekt nebude ukončen před 31. 12. 2018 – 0 b. 

- žádost o dotaci 
- studie prov. 

Bez odůvodnění 

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v 

realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby 

jejich eliminace 

- V žádosti o dotaci (vč. studie proveditelnosti) jsou uvedena hlavní rizika 
v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace – 10 b. 

- V žádosti o dotaci (vč. studie proveditelnosti) jsou částečně uvedena 
hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich 
eliminace – 5 b. 

- V žádosti o dotaci (vč. studie proveditelnosti) nejsou uvedena hlavní 
rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace – 
0 b. 

- žádost o dotaci 
- studie prov. 

 

nutné 
odůvodnění 

Měrné finanční náklady projektu. Jedná se o 

realizační náklady bez DPH vzhledem ke 

navýšené kapacitě zařízení (jednotka osoba) 

 

- měrné finanční náklady projektu jsou nižší než 75 000 Kč/osoba – 30 b. 
- měrné finanční náklady projektu dosahují 75 001 až 100 000 Kč/osoba 

– 20 b. 
- měrné finanční náklady projektu dosahují 100 001 až 125 000  

Kč/osoba – 10 b. 
-  měrné finanční náklady projektu převyšují 125 001/osoba – 0 b. 

- rozpočet 
projektu 

- studie prov. 
  

bez odůvodnění 

Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek 
pro přijímání dětí mladších 3 let do 
předškolního zařízení 

- ano, projekt přispěje ke zlepšení podmínek pro přijímání dětí mladších 
3 let do zařízení dotčeného projektem – 15 b. 

- ne – 0 b. 

- studie prov. 
 

nutné 
odůvodnění 

Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro 

společné/inkluzivní vzdělávání dětí 

- ano, projekt přispěje ke zlepšení podmínek pro 
společného/inkluzivního vzdělávání dětí – 5 b. 

- ne – 0 b. 

- studie prov. nutné 
odůvodnění 

Projekt má synergický efekt či navazuje na 

projekt realizovaný v rámci výzva č. 

02_16_022 v OP VVV 

- ano, projekt dle studie proveditelnosti navazuje na projekt školy v OP 
VVV výzva č. 02_16_022 – 10 b. 

- ne, projekt dle studie proveditelnosti nemá vazbu na projekt školy v OP 
VVV výzva č. 02_16_022 – 0 b. 

- studie prov. nutné 
odůvodnění 

Velikost obce/města podle počtu obyvatel, 

ve kterém je projekt realizován  

- obec na jejímž území je projekt realizován má méně než 1 000 obyvatel 
– 15 b. 

- žádost o dotaci bez odůvodnění 
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- obec na jejímž území je projekt realizován má 1001 až 2000 obyvatel – 
10 b. 

- obec na jejímž území je projekt realizován má 2001 až 5 000 obyvatel – 
5 b. 

- obec na jejímž území je projekt realizován má více než 5001 obyvatele 
– 0 b. 

 


