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Kontrolní list  
pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

verze 1.0 
                

 
Registrační číslo projektu/Název 
projektu: 

 Číslo výzvy/název 
výzvy: 

 

Žadatel:  Identifikační číslo a 
název výzvy ŘO: 

 

Hodnotitel (jméno a příjmení):  Datum zpracování 
hodnocení: 

 Podpis:  

Schvalovatel (jméno a příjmení):  Datum schválení hodnocení:  Podpis:  
Pozn.: Pro kontrolu platí Specifická pravidla pro žadatele a příjemce platná ke dni vyhlášení výzvy MAS. Pokud je alespoň jedno z podkritérií vyhodnoceno 
jako NE, pak je hlavní kritérium vždy NE. Pokud je alespoň jedno z podkritérií vyhodnoceno jako NEHODNOCENO, pak je hlavní kritérium rovněž 
NEHODNOCENO. Jako ANO je hlavní kritérium hodnoceno, pouze pokud jsou všechna podkritéria hodnocena jako ANO, příp. zbytek jako NR. Pokud jsou 
všechna podkritéria hodnocena jako NR, je i hlavní kritérium hodnoceno jako NR. 
 
Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty SCLLD: 

Název kritéria 
Hodnocení 

(ANO/NE/NR/
nehodnoceno) 

Odůvodnění hodnocení 
Referenční dokument, způsob 

hodnocení 

Žádost o podporu je podána v předepsané formě. 
 
 

 NAPRAVITELNÉ KRITÉRIUM 
 
Referenční dokument: 

 Žádost o podporu 
 Obecná pravidla pro 

žadatele a příjemce 
(kapitola Forma a způsob 
podání žádosti o podporu) 

 
Způsob hodnocení: 
ANO – žádost o podporu je podána 
elektronicky prostřednictvím 
MS2014+ a obsahově splňuje 
všechny náležitosti. 

Je žádost podána přes MS2014+?   

Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s 
přílohami? 

  

Jsou etapy projektu nastaveny v minimální délce 3 měsíců? 
U jednoetapových projektů je odpověď NR. 

  

Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe 
časově jednotlivé etapy?  
U jednoetapového projektu je odpověď NR. 

  

Jsou v žádosti o podporu na záložce aktivity podporované 
aktivity projektu? 
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NE – žádost o podporu není podána 
elektronicky prostřednictvím 
MS2014+ a/nebo obsahově 
nesplňuje všechny náležitosti. 

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem 
žadatele. 

  
NAPRAVITELNÉ KRITÉRIUM 
 
Referenční dokument: 

 Žádost o podporu 
 Platné pověření oprávněné 

osoby/plná moc  
 
Způsob hodnocení:  
ANO – žádost je podepsána 
platným elektronickým podpisem 
statutárního zástupce nebo 
pověřeného zástupce žadatele. 
NE - žádost není podepsána 
platným elektronickým podpisem 
statutárního zástupce ani 
pověřeného zástupce žadatele. 

Žádost podepsal platným elektronickým podpisem: 
- statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast 
žádosti/Subjekty/Statutární zástupci) Pokud je žádost 
podepsána na základě plné moci nebo na základě usnesení 
z jednání zastupitelstva, je odpověď NR. 

  

Žádost podepsal platným elektronickým podpisem:  
- pověřený zástupce na základě plné moci či usnesení 
z jednání zastupitelstva (záložka Plné moci) 
Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.  

  

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují 
náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS. 

   
NAPRAVITELNÉ KRITÉRIUM 
 
Referenční dokument: 

 Žádost o podporu 
 Přílohy žádosti 
 Specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce 
(kapitola Povinné přílohy) 

 Výzva MAS 
 
Způsob hodnocení: 
ANO – k žádosti jsou doloženy 
všechny povinné přílohy podle 
výzvy MAS, které obsahově splňují 

Plná moc/pověření nebo usnesení z jednání 
zastupitelstva 
- Je doložena plná moc/pověření nebo usnesení z jednání 
zastupitelstva? (záložka Plné moci) 
- Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, 
která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci 
převedeny? (záložka Plné moci)  
- Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých 
úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec 
zplnomocněn na podpis žádosti o podporu? 
- Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke 
dni podpisu žádosti o podporu? 
V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je 
odpověď vždy NR. 
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Zadávací a výběrová řízení 
- Je doložena uzavřená smlouva, včetně případných 
uzavřených dodatků k ukončeným zadávacím/výběrovým 
řízením dle podmínek příslušných Specifických pravidel pro 
žadatele a příjemce (kapitola Povinné přílohy) k dané výzvě 
\MAS? (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky) 
Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo 
výběrové řízení ukončeno (po zodpovězení otázek na stav a 
předmět VŘ), je odpověď NR. 

  

náležitosti požadované 
v dokumentaci k výzvě MAS. 
NE – k žádosti nejsou doloženy 
všechny povinné přílohy podle 
výzvy MAS, které obsahově splňují 
náležitosti požadované 
v dokumentaci k výzvě MAS. 

- Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo 
přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii 
proveditelnosti, příp. Podnikatelskému plánu? 
- Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu 
(mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám? 

  

Doklady o právní subjektivitě (záložka Dokumenty) 
- Je příloha doložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
Pro Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 
– SC 1.3 (v SCLLD – IROP/O2), je odpověď NR. 
Pokud výzva MAS či Specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce (kapitola Povinné přílohy) nepožaduje tuto 
přílohu, je odpověď vždy NR. Pokud je žadatelem kraj, jím 
zřizovaná organizace, obec či obcí zřizovaná organizace, je 
odpověď NR. 

  

Výpis z rejstříku trestů (záložka Dokumenty) 
- Je příloha doložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
Pro Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 
– SC 1.3 (v SCLLD – IROP/O2), Zvýšení kvality a 
dostupnosti infrastruktury pro vzdělání a celoživotní učení – 
SC 2.4 (v SCLLD – IROP/O5), je odpověď NR. 
Pokud výzva MAS či Specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce (kapitola Povinné přílohy) nepožaduje tuto 
přílohu, je odpověď vždy NR. 
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Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní 
souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující 
územní řízení/Územní rozhodnutí nebo územní souhlas 
nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení 
(záložka Dokumenty) 
- Je příloha doložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
Pro Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 
– SC 1.3 (v SCLLD – IROP/O2) – aktivita Technika IZS, 
Sociální infrastrukturu – SC 2.1 (v SCLLD – IROP/O3) – 
aktivita Sociální bydlení, je odpověď NR. 
Pokud výzva MAS nepožaduje tuto přílohu, je odpověď vždy 
NR. Pokud se v projekt netýká stavby (jde např. o pořízení 
technického a technologického vybavení), je odpověď NR. 
Pokud žadatel požádal o vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení nebo pokud stavba 
nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas, je 
odpověď NR. 

  

Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně 
stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s 
provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 
veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení/ 
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně 
stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného 
stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva 
nahrazující stavební povolení (záložka Dokumenty) 
- Je příloha doložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
Pokud výzva MAS nepožaduje tuto přílohu, je odpověď vždy 
NR. Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními 
úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení a 
ohlášení a na stavbu byl vydán územní souhlas, je odpověď 
NR. 

  

Projektová dokumentace pro vydání stavebního 
povolení nebo pro ohlášení stavby (záložka Dokumenty) 
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- Je příloha doložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
Pokud výzva MAS nepožaduje tuto přílohu, je odpověď vždy 
NR. Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními 
úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení a 
ohlášení, je odpověď NR.  

Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je 
předmětem projektu/Doklad o prokázání právních 
vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem 
projektu (záložka Dokumenty) 
- Je příloha přiložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
Pro Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – SC 1.2 (v 
SCLLD – IROP/O1) je odpověď NR. 
Pokud výzva MAS nepožaduje tuto přílohu, je odpověď vždy 
NR. 

  

Položkový rozpočet stavby (záložka Dokumenty) 
- Je příloha přiložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními 
úpravami, které podléhají stavebnímu povolení a ohlášení, 
je odpověď NR a stačí informace uvedené ve Studii 
proveditelnosti, příp. Podnikatelském plánu. Pokud výzva 
MAS nepožaduje tuto přílohu, je odpověď vždy NR. 

  

Studie proveditelnosti/Podnikatelský plán (záložka 
Dokumenty) 
- Je Studie proveditelnosti, v případě sociálního podnikání 
Podnikatelský plán doložen(a)? 
-Je Studie proveditelnosti/Podnikatelský plán vytvořen(a) 
minimálně podle osnovy uvedené v příloze výzvy MAS?  

  

Výpočet čistých jiných peněžních příjmů/Výpočet 
čistých jiných finančních příjmů (záložka Dokumenty, 
Finanční plán) 
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- Je příloha přiložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
Příloha je relevantní pouze pro Zvýšení podílu udržitelných 
forem dopravy – SC 1.2 (v SCLLD – IROP/O1), Zvýšení 
připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof – SC 1.3. (v 
SCLLD – IROP/O2), Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělání a celoživotní učení – SC 2.4 (v 
SCLLD – IROP/O5), v ostatních případech je odpověď NR. 
Pokud projekt nepočítá s jinými peněžními/finančními 
příjmy, je odpověď NR. Pokud výzva MAS nepožaduje tuto 
přílohu, je odpověď vždy NR. 
Stanovisko HZS kraje (záložka Dokumenty) 

- Je příloha přiložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
V případě, že žadatelem není obec nebo státní organizace, 
je odpověď NR. Pokud výzva MAS nepožaduje tuto přílohu, 
je odpověď vždy NR. V případě, že se jedná o jiný SC než 
1.3 (v SCLLD – IROP/O2), odpověď je NR. 

  

Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility 
(záložka Dokumenty) 
- Je příloha přiložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
Pokud výzva MAS nepožaduje tuto přílohu, je odpověď vždy 
NR. V případě, že se jedná o jiný SC než 1.2 (v SCLLD 
IROP/O1), odpověď je NR. 

  

 
Čestné prohlášení o skutečném majiteli (záložka 
Dokumenty) 
- Je příloha přiložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
Pro Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 
– SC 1.3. (v SCLLD – IROP/O2) je odpověď NR. 
Pokud výzva MAS nepožaduje tuto přílohu, je odpověď vždy 
NR. Pokud žadatelem není právnická osoba, popř. je 
veřejnoprávní právnická osoba, je odpověď vždy NR. 
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Doklady k výkupu nemovitostí (záložka Dokumenty) 
- Je příloha přiložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
Příloha je relevantní pouze pro Zvýšení podílu udržitelných 
forem dopravy – SC 1.2 (v SCLLD – IROP/O1), v ostatních 
případech je odpověď NR.  
Pokud výzva MAS či Specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce (kapitola Povinné přílohy) nepožaduje tuto 
přílohu, je odpověď vždy NR. 

  

Smlouva o spolupráci (záložka Dokumenty) 
- Je příloha přiložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
Příloha je relevantní pouze pro Zvýšení podílu udržitelných 
forem dopravy – SC 1.2 (v SCLLD – IROP/O1), v ostatních 
případech je odpověď NR.  
Pokud výzva MAS nepožaduje tuto přílohu, je odpověď vždy 
NR. V případě, že projekt není realizován na území více 
obcí, je odpověď NR. V případě, že žadatelem není žádná 
z obcí, na jejichž území se realizuje projekt, který je 
realizován na území více obcí, je odpověď NR. 

  

Doklad potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny 
(záložka Dokumenty) 
- Je příloha přiložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
Příloha je relevantní pouze pro sociální podnikání – SC 2.2 
(v SCLLD – IROP/O4), v ostatních případech je odpověď 
NR. Pokud výzva MAS nepožaduje tuto přílohu, je odpověď 
vždy NR. Pokud není žadatelem OSVČ, je odpověď NR. 
Pokud OSVČ plánuje přijmout zaměstnance z cílových 
skupin, je odpověď NR. 

  

 

Smlouva o spolupráci subjektů (záložka Dokumenty) 
- Je ze smlouvy o spolupráci patrný obsah spolupráce, kterou 
bude žadatel/realizátor a partner z území MAS Region 
Kunětické hory uskutečňovat během realizace projektu a v 
době udržitelnosti? 
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Příloha je relevantní pouze pro Sociální infrastrukturu – SC 
2.1 (v SCLLD – IROP/O3), Vznik nových a rozvoj 
existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání – SC 2.2 (v SCLLD - IROP/O4), Zvýšení kvality a 
dostupnosti infrastruktury pro vzdělání a celoživotní učení – 
SC 2.4 (v SCLLD – IROP/O5), v ostatních případech je 
odpověď NR. 
Pokud výzva MAS nepožaduje tuto přílohu, je odpověď vždy 
NR. 
Pokud žadatel neuplatňuje kritérium „Do realizace projektu 
jsou zapojeni kromě žadatele další subjekty z MAS Region 
Kunětické hory“, je odpověď vždy NR. 
Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení (záložka 
Dokumenty) 
- Je příloha přiložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
Příloha je relevantní pouze pro Zvýšení kvality a 
dostupnosti infrastruktury pro vzdělání a celoživotní učení – 
SC 2.4 (v SCLLD – IROP/O5) – aktivity Infrastruktura pro 
předškolní vzdělávání, Infrastruktura základních škol, 
v ostatních případech je odpověď NR. 
Pokud výzva MAS nepožaduje tuto přílohu, je odpověď vždy 
NR 

  

Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy 
(záložka Dokumenty) 
- Je příloha přiložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
Příloha je relevantní pouze pro Zvýšení kvality a 
dostupnosti infrastruktury pro vzdělání a celoživotní učení – 
SC 2.4 (v SCLLD – IROP/O5) – aktivita Infrastruktura pro 
předškolní vzdělávání, v ostatních případech je odpověď 
NR. 
Pokud výzva MAS nepožaduje tuto přílohu, je odpověď vždy 
NR. Pokud nedochází k modernizaci mateřské školy, 
případně pokud dochází k modernizaci mateřské školy, ale 
kapacita mateřské školy není zachována, je odpověď NR. 
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Transformační plán (záložka Dokumenty) 
- Je příloha přiložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
Příloha je relevantní pouze pro sociální infrastrukturu – SC 
2.1 (v SCLLD – IROP/O3) - aktivita Deinstitucionalizace 
sociálních služeb, v ostatních případech je odpověď NR. 
Pokud výzva MAS nepožaduje tuto přílohu, je odpověď vždy 
NR.  

  

Doklad o schválení transformačního plánu (záložka 
Dokumenty) 
- Je příloha přiložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
Příloha je relevantní pouze pro sociální infrastrukturu – SC 
2.1 (v SCLLD – IROP/O3) – aktivita Deinstitucionalizace 
sociálních služeb, v ostatních případech je odpověď NR. 
Pokud výzva MAS nepožaduje tuto přílohu, je odpověď vždy 
NR 

  

Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický 
plán, komunitní plán nebo krajský střednědobý plán 
(záložka Dokumenty) 
- Je příloha přiložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
Příloha je relevantní pouze pro sociální infrastrukturu – SC 
2.1 (v SCLLD – IROP/O3) – aktivity Deinstitucionalizace 
sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb, v ostatních 
případech je odpověď NR. 
Pokud výzva MAS nepožaduje tuto přílohu, je odpověď vždy 
NR 

  

Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o 
úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem služby 
obecného hospodářského zájmu v souladu 
s Rozhodnutím 2012/21/EU (záložka Dokumenty) 
- Je příloha přiložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
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Příloha je relevantní pouze pro sociální infrastrukturu – SC 
2.1 (v SCLLD – IROP/O3) – aktivity Deinstitucionalizace 
sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb, Rozvoj 
komunitních center, v ostatních případech je odpověď NR. 
Pokud výzva MAS nepožaduje tuto přílohu, je odpověď vždy 
NR. Pokud žadatel nebude v zařízení poskytovat sociální 
služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, je odpověď NR. 

Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským 
střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb (záložka 
Dokumenty) 
- Je příloha přiložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
Příloha je relevantní pouze pro sociální infrastrukturu – SC 
2.1 (v SCLLD – IROP/O3) – aktivita rozvoj komunitních 
center, v ostatních případech je odpověď NR. 
Pokud výzva MAS nepožaduje tuto přílohu, je odpověď vždy 
NR. Pokud žadatel nebude v zařízení poskytovat sociální 
služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, je odpověď NR. 

  

Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu (záložka 
Dokumenty) 
- Je příloha přiložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
Příloha je relevantní pouze pro sociální infrastrukturu – SC 
2.1 (v SCLLD – IROP/O3) – aktivita sociální bydlení, 
v ostatních případech je odpověď NR. 
Pokud výzva MAS nepožaduje tuto přílohu, je odpověď vždy 
NR. Pokud je žadatel obec, je odpověď NR. 

  

Potvrzení o podání žádosti o pověření zajištění služby 
obecného hospodářského zájmu (pouze žadatelé plánující 
čerpat v režimu Rozhodnutí 2012/21/EU) (záložka 
Dokumenty) 
- Je příloha přiložena dle podmínek příslušných 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 
Povinné přílohy) k dané výzvě? 
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Příloha je relevantní pouze pro sociální infrastrukturu – SC 
2.1 (v SCLLD – IROP/O3) – aktivita Sociální bydlení, 
v ostatních případech je odpověď NR. 
Pokud výzva MAS nepožaduje tuto přílohu, je odpověď vždy 
NR. Pokud žadatel čerpá podporu v režimu de minimis 
SOHZ, je odpověď NR. 
Prezenční listina z komunitního projednávání (záložka 
Dokumenty) 
- Je doložena prezenční listina z komunitního projednávání, 
která není starší 5 let od podání Žádosti o podporu? 
- Je z prezenční listiny patrné, že byl projednáván projekt či 
záměr, na který byla podána Žádost o podporu? 
- Obsahuje prezenční listina minimálně jména a podpisy 
účastníků, datum a místo konání? 
Příloha je relevantní pouze pro sociální infrastrukturu – SC 
2.1 (v SCLLD – IROP/O3), v ostatních případech je 
odpověď NR. 
Pokud výzva MAS nepožaduje tuto přílohu, je odpověď vždy 
NR. 
Pokud žadatel neuplatňuje kritérium „Projednání 
potřebnosti záměru“, je odpověď vždy NR. 

  

 

Kritéria přijatelnosti pro integrované projekty SCLLD: 

Název kritéria 
Hodnocení 

(ANO/NE/NR/
nehodnoceno) 

Odůvodnění hodnocení 
Referenční dokument, způsob 

hodnocení 

Projekt je svým zaměřením v souladu se SCLLD.   
NENAPRAVITELNÉ 

KRITÉRIUM 
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12 Je ve Studii proveditelnosti, resp. Podnikatelském plánu 
popsáno, jak je projekt svým zaměřením v souladu se 
Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro 
programové období 2014 – 2020 MAS Region Kunětické 
hory? 

  

Referenční dokument: 
 Žádost o podporu 
 Studie 

proveditelnosti/Podnikatel
ský plán (v případě 
IROP/O4) 

 SCLLD 
 
Způsob hodnocení: 
ANO – projekt je v souladu se 
specifickými cíli SCLLD a tento 
soulad byl dostatečně popsán 
v žádosti o dotaci, příp. v jejich 
přílohách. 
NE – projekt není v souladu se 
specifickými cíli SCLLD. 

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a 
podporovanými aktivitami výzvy MAS.  

  

NAPRAVITELNÉ KRITÉRIUM 
 
Referenční dokument: 

 Žádost o podporu 
 Výzva MAS 
 Studie 

proveditelnosti/Podnikatel
ský plán (v případě 
IROP/O4) 

 
Způsob hodnocení: 
ANO – projekt je v souladu s cíli a 
podporovanými aktivitami výzvy 
MAS.  
NE – projekt není v souladu 
s podporovanými aktivitami výzvy 
MAS.  

Jsou aktivity popsané ve studii proveditelnosti, resp. 
podnikatelském plánu/ žádosti o podporu (záložka Popis 
projektu) v souladu s podporovanými aktivitami uvedenými 
ve výzvě MAS? 

  

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro 
příslušnou výzvu MAS. 

  
NENAPRAVITELNÉ 

KRITÉRIUM 
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13 Je žadatel uvedený v Žádosti o podporu (záložka Datová 
oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu – Žadatel/příjemce) 
jeden z uvedených oprávněných žadatelů výzvy MAS? 

  

Referenční dokument: 
 Žádost o podporu 
 Pravidla pro žadatele a 

příjemce (kapitola 
Oprávnění žadatelé) 

 Výzva MAS 
 
Způsob hodnocení: 
ANO – žadatel splňuje definici 
oprávněného příjemce pro 
příslušnou výzvu MAS. 
NE – žadatel nesplňuje definici 
oprávněného příjemce pro 
příslušnou výzvu MAS 

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.   

NAPRAVITELNÉ KRITÉRIUM 
 
Referenční dokument: 

 Žádost o podporu vč. 
příloh 

 Výzva MAS 
 Specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce 
 
Způsob hodnocení: 
ANO – projekt je v souladu 
s podmínkami výzvy MAS. 
NE – projekt není v souladu 
s podmínkami výzvy MAS 

Je datum zahájení a ukončení realizace projektu (záložka 
Harmonogram) v rozmezí stanoveném výzvou MAS? 

  

Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti 
o podporu? 

  

Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu 
(záložka Datová oblast žádosti/cílové skupiny) do 
podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? 

  

Mají přínosy projektu popsané ve Studii proveditelnosti, 
příp. Podnikatelském plánu dopad na cílové skupiny? 

  

Je míra podpory (záložka Financování) 95 % z Evropský 
fond pro regionální rozvoj a 0 % ze Státního rozpočtu? 

  

Jedná se o projekt, jehož příjmy odpovídají podmínkám 
výzvy MAS uvedeným v kolonce „Příjmy projektu“?  
V případě Sociálního podniku je odpověď ANO. 

  

Je projekt realizován alespoň na katastrálním území jedné 
z těchto obcí: Borek, Bukovina nad Labem, Časy, Čeperka, 
Dašice, Dříteč, Hrobice, Choteč, Kostěnice, Kunětice, Lány 
u Dašic, Libišany, Moravany, Němčice, Opatovice nad 
Labem, Podůlšany, Ráby, Rokytno, Sezemice, Slepotice, 
Spojil, Srch, Staré Hradiště, Staré Ždánice, Stéblová, 
Úhřetická Lhota, Újezd u Sezemic? 
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Pokud realizace projektu přesahuje za hranice vymezeného 
území MAS, je tento přesah dostatečně odůvodněn (Studie 
proveditelnosti, resp. Podnikatelský plán)? 
Pokud realizace projektu nepřesahuje za hranice 
vymezeného území, je odpověď NR. 

  

Pokud realizace projektu přesahuje za hranice vymezeného 
území MAS, jsou výdaje projektu týkající se části mimo 
vymezené území MAS uvedeny jako nezpůsobilé výdaje? 
Pokud realizace projektu nepřesahuje za hranice 
vymezeného území, je odpověď NR. 

  

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových 
způsobilých výdajů stanovených výzvou MAS. 

  
NAPRAVITELNÉ KRITÉRIUM 
 
Referenční dokument: 

 Žádost o podporu 
 Výzva MAS 

 
Způsob hodnocení: 
ANO – projekt respektuje hranici 
minimálních a maximálních 
celkových způsobilých výdajů 
stanovených výzvou MAS 
NE – projekt nerespektuje hranici 
minimálních a maximálních 
celkových způsobilých výdajů 
stanovených výzvou MAS 

Nepřekračují celkové způsobilé výdaje projektu minimální 
či maximální výši stanovenou ve výzvě MAS (záložka 
Financování/Rozpočet? 
Pokud ve výzvě MAS nebyly stanoveny hranice celkových 
způsobilých výdajů je odpověď NR. 
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Kontrolní list  
pro věcné hodnocení 

verze 1.0 
                     

 

Registrační číslo/název 
projektu: 

 
Číslo výzvy/název 
výzvy: 

 
Číslo a 
název 
výzvy ŘO: 

 

Žadatel:  
Datum a čas zaregistrování 
žádosti: 

 

 

IROP/O1 Doprava 

všechny aktivity 

Název kritéria Popis bodového hodnocení Body 
Přiděle-
né body 

Odůvodnění hodnocení Referenční dokument 

Přínos projektu pro obce dle 
jejich velikosti. 
 
 
 
 
 
Počet obyvatel v obci k 1.1.2016 
(ČSÚ) 

Obec, na jejímž území je projekt realizován, 
má méně než 1001 obyvatel. V případě, že 
projekt zasahuje do více obcí, bude se pro 
přidělení bodů vycházet z počtu obyvatel 
nejmenší z obcí, na jejichž území bude 
projekt realizován.  

5 

 

 

 Žádost o podporu 
 Počet obyvatel v obcích 

České republiky 
k 1.1.2016 z ČSÚ 

 Karta souladu projektu 
s principy udržitelné 
mobility 

 Studie proveditelnosti 

Obec, na jejímž území je projekt realizován, 
má 1001 a více obyvatel. V případě, že 
projekt zasahuje do více obcí, bude se pro 
přidělení bodů vycházet z počtu obyvatel 
nejmenší z obcí, na jejichž území bude 
projekt realizován. 

0 

Přínos projektu pro obce (popř. 
místní části obcí) dle jejich počtu. 
 
Za přínos se bere realizace 
projektů na katastru dané obce či 
místní části a/nebo využití 

Výstupy projektu mají přínos pro 2 a více 
místních částí obce na území MAS Region 
Kunětické hory a/nebo pro 2 a více obcí na 
území MAS Region Kunětické hory. 

10 

 

  Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Podrobný 
popis projektu)  

 Karta souladu projektu 
s principy udržitelné 
mobility 

Výstupy projetu mají přínos pro 1 obec, 
resp. 1 místní část obce na území MAS 
Region Kunětické hory.  

5 
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výstupů projektu obyvateli 
obce/místní části.  

Doprovodné aktivity projektu 

Projekt (včetně nezpůsobilých výdajů 
projektu) řeší alespoň jednu z těchto 
doprovodných aktivit projektu: výsadba 
doprovodné zeleně, veřejné osvětlení, 
mobiliář (lavičky, stolky, informační tabule, 
přístřešky, čekárny). 

5 

 

 

 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Podrobný 
popis projektu) 

 Karta souladu projektu 
s principy udržitelné 
mobility 

Projekt (včetně nezpůsobilých výdajů 
projektu) neřeší žádnou z těchto 
doprovodných aktivit projektu: výsadba 
doprovodné zeleně, veřejné osvětlení, 
mobiliář (lavičky, stolky, informační tabule, 
přístřešky, čekárny). 

0 

aktivita Cyklodoprava 

Výše způsobilých výdajů 
 
 
Kritérium není relevantní pro 
aktivitu bezpečnost dopravy. 

Výše celkových způsobilých výdajů je max. 
1 200 000 Kč /1 km realizované 
cyklostezky. 

10 

 

 

 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

Výše způsobilých výdajů je vyšší než 1 
200 000 Kč /1 km cyklostezky. 

0 

Projekt přispěje ke svedení 
cyklodopravy z komunikací 
 
 
Týká se cyklodopravy: C8a,b, 
C9a,b, C10a,b.  
Kritérium není relevantní pro 
aktivitu bezpečnost dopravy. 

Projekt přispěje ke svedení cyklodopravy ze 
silnice II. třídy a vyšší třídy  

10 

 

 

 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Podrobný 
popis projektu) 

Projekt přispěje ke svedení cyklodopravy ze 
silnice III. třídy a místních komunikací.  

5 

Projekt nepřispívá ke svedení cyklodopravy 
z pozemní komunikace. 

0 

Realizace projektu řeší napojení 
cyklostezky nebo jízdních pruhů 
pro cyklisty na stávající 
komunikaci pro cyklisty  
 
 

Realizací projektu dojde k propojení dvou 
stávajících komunikací pro cyklisty.   

10 

 

 
 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

kapitola Podrobný popis 
projektu) 

Realizací projektu dojde k napojení 
cyklostezky/cyklotrasy na stávající 
komunikaci pro cyklisty z jedné strany 
cyklostezky/cyklotrasy. 

5 
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Kritérium není relevantní pro 
aktivitu bezpečnost dopravy. 

Projekt neřeší napojení 
cyklostezky/cyklotrasy na stávající 
komunikaci pro cyklisty. 

0 

aktivita Bezpečnost dopravy 

 
Výše způsobilých výdajů 
 
Kritérium není relevantní pro 
aktivitu cyklodoprava. 

Výše způsobilých výdajů je max. 1 000 000 
Kč.  

10 

   Žádost o podporu 
Výše způsobilých výdajů je vyšší než 
1 000 000 Kč. 

0 

Komunikace pro pěší 
 
 
 
 
Kritérium není relevantní pro 
aktivitu cyklodoprava. 

Projekt řeší realizaci komunikace pro pěší v 
trase pozemní komunikace a/nebo řeší 
zajištění přístupu k přechodům či místům 
pro přecházení 

5 

 

 
 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Technické a 
technologické řešení 
projektu) 

 Projektová 
dokumentace 

Projekt neřeší realizaci komunikace pro pěší 
v trase pozemní komunikace ani nezajišťuje 
přístup k přechodům nebo místům pro 
přecházení. 

0 

Projekt je realizován v blízkosti 
budovy mateřské školy, základní 
školy, obecního úřadu, pošty, 
kulturního domu, knihovny, 
zdravotního střediska, domova 
pro seniory, domova 
s pečovatelskou službou, 
hřiště/sportoviště, stravovacího 
zařízení 
 
 
Kritérium není relevantní pro 
aktivitu cyklodoprava. 

Projekt je realizován max. 100 m od některé 
z uvedených veřejně prospěšných staveb. 

5 

 

 

 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnost 

(kapitola Podrobný 
popis projektu) 

 Projektová 
dokumentace 

Projekt je realizován od více jak 100 m od 
některé z uvedených veřejně prospěšných 
staveb. 

0 

Bezbariérovost 
 
 
 
 
 
 

Projekt řeší bezbariérový přístup k zastávce 
hromadné dopravy nebo k přechodům nebo 
místům pro přecházení.  

10 

 

  Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Technické a 
technologické řešení 
projektu) 

 Projektová 
dokumentace 

Projekt neřeší bezbariérový přístup k 
zastávce hromadné dopravy nebo k 
přechodům nebo místům pro přecházení. 

0 
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Kritérium není relevantní pro 
aktivitu cyklodoprava. 

aktivita Cyklodoprava 
Max. počet bodů: 50 
Aby žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení, musí dosáhnout 
min. počet bodů: 25                                                                      
                                                                                                                      
aktivita Bezpečnost dopravy                                                                    
Max. počet bodů: 50 
Aby žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení, musí dosáhnout 
min. počet bodů:: 25                                                                      

Přidělený počet bodů: 
Žádost splnila/nesplnila podmínky věcného hodnocení. 
 

   

Datum konání výběrové 
komise/věcného hodnocení: 

 
Jména a příjmení členů 
výběrové komise: 

 
Podpisy členů 
výběrové komise: 
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Kontrolní list  
pro věcné hodnocení 

verze 1.0 
           

 

Registrační číslo/název 
projektu: 

 
Číslo výzvy/název 
výzvy: 

 
Číslo a 
název 
výzvy ŘO: 

 

Žadatel:  
Datum a čas zaregistrování 
žádosti: 

 

 

IROP/O2 Bezpečnost 

všechny aktivity 

Název kritéria Popis bodového hodnocení Body 
Přiděle-
né body 

Odůvodnění hodnocení Referenční dokument 

Přínos projektu pro obce dle 
jejich velikosti. 
 
 
 
 
 
Počet obyvatel v obci k 1.1.2016 
(ČSÚ) 

Obec, na jejímž území je projekt realizován, 
má méně než 1001 obyvatel. V případě, že 
projekt zasahuje do více obcí, bude se pro 
přidělení bodů vycházet z počtu obyvatel 
nejmenší z obcí, na jejichž území bude 
projekt realizován.  

10 

 

 

 Žádost o podporu 
 Počet obyvatel v obcích 

České republiky 
k 1.1.2016 z ČSÚ 

Obec, na jejímž území je projekt realizován, 
má 1001 a více obyvatel. V případě, že 
projekt zasahuje do více obcí, bude se pro 
přidělení bodů vycházet z počtu obyvatel 
nejmenší z obcí, na jejichž území bude 
projekt realizován. 

0 

Hasičská zbrojnice se nachází 
v budově, která byla vystavěna 
před rokem 1990. 

Hasičská budova se nachází v budově, která 
byla vystavěna před rokem 1990 včetně. 

10 
 

  Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Podrobný 
popis projektu) 

Hasičská budova se nachází v budově, která 
nebyla vystavěna před rokem 1990 včetně. 

0 

Spádové území JSDH (dle 
nařízení Pardubického kraje 

JSDH má dle nařízení Pardubického kraje 
spádové území 5 a více obcí. 

10  
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č.3/2016, Příloha č. 1) na území 
MAS Region Kunětické hory 
 
Spádové území se zjistí 
nasčítáním obcí na území MAS 
Region Kunětické hory, které 
mají danou JSDH stanovenou 
jako první, druhou, třetí či 
čtvrtou jednotku. 

JSDH má dle nařízení Pardubického kraje 
spádové území méně než 5 obcí. 

0 

 Nařízení Pardubického 
kraje č.3/2016, Příloha 
č. 1 
(ftp.aspi.cz/opispdf/kraj
e/2016/pu02-16.pdf) 

 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Zdůvodnění 
potřebnosti) 

Celkový počet zásahů dle 
Statistické ročenky HZS 
Pardubického kraje  
 
Relevantní je pouze celkový počet 
zásahů 

JSDH v předešlém roce zaznamenala 5 a 
více zásahů. 

5 

 

  Statistická ročenka HZS 
Pardubického kraje 
(www.hzscr.cz/clanek/s
tatisticka-rocenka-
statisticka-rocenka-
2016.aspx) 

 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Zdůvodnění 
potřebnosti) 

JSDH v předešlém roce zaznamenala méně 
než 5 zásahů. 

0 

aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém 

Výše způsobilých výdajů 
 
Kritérium není relevantní pro 
aktivitu stanice IZS. 

Výše způsobilých výdajů je max. 340 000 
Kč /1 ks pořízené techniky. 

5 
 

 

 Žádost o podporu 
Výše způsobilých výdajů je vyšší než 340 
000 Kč /1 ks pořízené techniky. 

0 

aktivita Stanice integrovaného záchranného systému 

 
Výše způsobilých výdajů 
 
 
Kritérium není relevantní pro 
aktivitu techniku pro IZS. 

Výše způsobilých výdajů je max. 1 000 000 
Kč.  

5 

 

 

 Žádost o podporu 
Výše způsobilých výdajů je vyšší než 
1 000 000 Kč. 

0 

aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém 
Max. počet bodů: 40 
Aby žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení, musí dosáhnout min. počet 
bodů: 20 
 

Přidělený počet bodů: 
Žádost splnila/nesplnila podmínky věcného hodnocení. 
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aktivita Stanice integrovaného záchranného systému 
Max. počet bodů: 40 
Aby žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení, musí dosáhnout min. počet 
bodů: 20 

 
Datum konání výběrové 
komise/věcného hodnocení: 

 
Jména a příjmení členů 
výběrové komise: 

 
Podpisy členů 
výběrové komise: 
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Kontrolní list  
pro věcné hodnocení 

verze 1.0 
 

Registrační číslo/název 
projektu: 

 
Číslo výzvy/název 
výzvy: 

 
Číslo a 
název 
výzvy ŘO: 

 

Žadatel:  
Datum a čas zaregistrování 
žádosti: 

 

 

IROP/O3 Sociální služby 

všechny aktivity 

Název kritéria Popis bodového hodnocení Body 
Přiděle-
né body 

Odůvodnění hodnocení Referenční dokument 

Přínos projektu pro obce dle 
jejich velikosti. 
 
 
 
 
 
Počet obyvatel v obci k 1.1.2016 
(ČSÚ) 

Obec, na jejímž území je projekt 
realizován, má méně než 1001 obyvatel. V 
případě, že projekt zasahuje do více obcí, 
bude se pro přidělení bodů vycházet z počtu 
obyvatel nejmenší z obcí, na jejichž území 
bude projekt realizován.  

5 

 

 

 Žádost o podporu 
 Počet obyvatel v obcích 

České republiky 
k 1.1.2016 z ČSÚ 

Obec, na jejímž území je projekt 
realizován, má 1001 a více obyvatel. V 
případě, že projekt zasahuje do více obcí, 
bude se pro přidělení bodů vycházet z počtu 
obyvatel nejmenší z obcí, na jejichž území 
bude projekt realizován. 

0 

Projednání potřebnosti záměru 

Záměr projektu byl komunitně projednán a 
počet účastníků činil alespoň jeden zástupce 
jedné obce, v které bude projekt realizován 
a alespoň 2 zástupci z cílové skupiny a 
zároveň byla doložena prezenční listina 
obsahující náležitosti dané výzvou MAS. 

5 

 

  Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Zdůvodnění 
potřebnosti realizace 
záměru) 

 Prezenční listina 
z komunitního 
projednávání 

Záměr projektu nebyl komunitně projednán 
nebo se projednávání neúčastnil alespoň 

0 
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jeden zástupce jedné obce, v které bude 
projekt realizován a alespoň 2 zástupci 
z cílové skupiny nebo nebyla doložena 
prezenční listina nebo prezenční listina 
neobsahuje alespoň náležitosti dané výzvou 
MAS. 

aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb a Rozvoj sociálních služeb 

Výše způsobilých výdajů 
 
 
 
 
Kritérium není relevantní pro 
aktivitu rozvoj komunitních 
center, sociální bydlení.  

Výše způsobilých výdajů na 1 pobytové 
zařízení sloužícího k deinstitucionalizaci  
činí max. 560 000 Kč a/nebo na 1 
nízkokapacitního zázemí pro zajištění 
individuální péče činí max. 1 000 000 Kč 
a/nebo na zázemí poskytující 1 službu či 
intervenci soc. práce činí max. 750 000 Kč 
a/nebo na 1 ambulantní či terénní službu 
činí max. 500 000 Kč. 

5 

 

 

 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Výstupy 
projektu) 

Výše způsobilých výdajů překročí na 1 
pobytové zařízení sloužícího k 
deinstitucionalizaci  560 000 Kč nebo na 1 
nízkokapacitního zázemí pro zajištění 
individuální péče 1 000 000 Kč nebo na 
zázemí poskytující 1 službu či intervenci 
soc. práce 750 000 Kč nebo na 1 
ambulantní či terénní službu 500 000 Kč. 

0 

Přínos projektu pro obce (popř. 
místní části obcí) dle jejich 
počtu. 
 
 
Za přínos se bere realizace 
projektů na katastru dané obce 
či místní části a/nebo využití 
výstupů projektu obyvateli 
obce/místní části.  
Kritérium není relevantní pro 
aktivitu rozvoj komunitních 
center, sociální bydlení. 

Výstupy projektu mají přínos pro 2 a více 
místních částí obce na území MAS Region 
Kunětické hory a/nebo pro 2 a více obcí na 
území MAS Region Kunětické hory. 

10 

 

 

 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Podrobný 
popis projektu) 

Výstupy projetu mají přínos pro 1 obec, 
resp. 1 místní část obce na území MAS 
Region Kunětické hory.  

5 
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Do realizace projektu jsou 
zapojeni kromě žadatele další 
subjekty z MAS Region 
Kunětické hory 
 
 
 
 
Za subjekt nejsou považováni 
zaměstnanci žadatele. 
Kritérium není relevantní pro 
aktivitu rozvoj komunitních 
center, sociální bydlení. 

Žadatel doložil jako přílohu žádosti o 
podporu minimálně 2 Smlouvy o spolupráci 
subjektů z MAS Region Kunětické hory.  

15 

 

 

 Smlouva o spolupráci 
subjektů (dle vzoru 
uvedeného ve výzvě) 

Žadatel doložil jako přílohu žádosti o 
podporu 1 Smlouvu o spolupráci subjektů 
z MAS Region Kunětické hory.  

10 

Žadatel nedoložil jako přílohu žádosti o 
podporu žádnou Smlouvu o spolupráci 
subjektů a nebo spolupracující subjekt 
nemá sídlo, provozovnu či bydliště na 
území MAS Region Kunětické hory. 

0 

aktivita Rozvoj komunitních center 

 
Výše způsobilých výdajů 
 
Kritérium není relevantní pro 
aktivitu deinstitucionalizace 
sociálních služeb, rozvoj 
sociálních služeb, sociální 
bydlení. 

Výše způsobilých výdajů je max.1 000 000 
Kč na jedno komunitní centrum. 

5 

 

 
 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitoly 
Charakteristika 
projektu a jeho soulad 
s programem, Výstupy 
projektu) 

Výše způsobilých výdajů je vyšší než 1 000 
000 Kč na jedno komunitní centrum. 

0 

Přínos projektu pro obce (popř. 
místní části obcí) dle jejich 
počtu. 
 
 
Za přínos se bere realizace 
projektů na katastru dané obce 
či místní části a/nebo využití 
výstupů projektu obyvateli 
obce/místní části.  
Kritérium není relevantní pro 
aktivitu deinstitucionalizace 
sociálních služeb, rozvoj 
sociálních služeb, sociální 
bydlení. 

Výstupy projektu mají přínos pro 2 a více 
místních částí obce na území MAS Region 
Kunětické hory a/nebo pro 2 a více obcí na 
území MAS Region Kunětické hory. 

10 

 

 

 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Podrobný 
popis projektu) 

Výstupy projetu mají přínos pro 1 obec, 
resp. 1 místní část obce na území MAS 
Region Kunětické hory.  

5 
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Do realizace projektu jsou 
zapojeni kromě žadatele další 
subjekty z MAS Region 
Kunětické hory 
 
 
Za subjekt nejsou považováni 
zaměstnanci žadatele. 
Kritérium není relevantní pro 
aktivitu deinstitucionalizace 
sociálních služeb, rozvoj 
sociálních služeb, sociální 
bydlení. 

Žadatel doložil jako přílohu žádosti o 
podporu minimálně 2 Smlouvy o spolupráci 
subjektů z MAS Region Kunětické hory.  

10 

 

 

 Smlouva o spolupráci 
subjektů (dle vzoru 
uvedeného ve výzvě) 

Žadatel doložil jako přílohu žádosti o 
podporu 1 Smlouvu o spolupráci subjektů 
z MAS Region Kunětické hory.  

5 

Žadatel nedoložil jako přílohu žádosti o 
podporu žádnou Smlouvu o spolupráci 
subjektů a nebo spolupracující subjekt 
nemá sídlo, provozovnu či bydliště na 
území MAS Region Kunětické hory. 

0 

Zaměření na cílové skupiny 
 
Kritérium není relevantní pro 
aktivitu deinstitucionalizace 
sociálních služeb, rozvoj 
sociálních služeb, sociální 
bydlení. 

Projekt je zaměřen na dvě a více cílových 
skupin.  

5 

 

 
 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola 
Charakteristika 
projektu a jeho soulad 
s programem) 

Projekt je zaměřen na jednu cílovou 
skupinu. 

0 

aktivita Sociální bydlení 

Výše způsobilých výdajů 
 
Kritérium není relevantní pro 
aktivitu deinstitucionalizace 
sociálních služeb, rozvoj 
sociálních služeb, rozvoj 
komunitních center. 

Průměrná výše způsobilých výdajů je max. 
242 000 Kč/1 lůžko. 

10 

   Žádost o podporu 
Průměrná výše způsobilých výdajů 242 000 
Kč/1 lůžko a zároveň je max. 300 000 Kč/1 
lůžko. 

5 

Průměrná výše způsobilých výdajů je vyšší 
než 300 000 Kč/1 lůžko. 

0 

Počet bytových jednotek 
určených pro sociální bydlení 
 
Kritérium není relevantní pro 
aktivitu deinstitucionalizace 
sociálních služeb, rozvoj 
sociálních služeb, rozvoj 
komunitních center. 

Realizací projektu vznikne více než jedna 
bytová jednotka pro sociální bydlení.  

10 

  

 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Podrobný 
popis projektu) 

Realizací projektu vznikne jedna bytová 
jednotka pro sociální bydlení. 

0 
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V místě realizace projektu se 
nenachází sociální bydlení  
 
Kritérium není relevantní pro 
aktivitu deinstitucionalizace 
sociálních služeb, rozvoj 
sociálních služeb, rozvoj 
komunitních center. 

V obci, pokud není dělena na místní části, 
nebo v místní části, kde se realizuje projekt, 
se nenachází žádné jiné sociální bydlení. 

10 

  

 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Podrobný 
popis projektu) 

V obci, pokud není dělena na místní části, 
nebo v místní části, kde se realizuje projekt, 
se nachází jiné sociální bydlení. 

0 

aktivita Deinstitucionalizace sociálních služeb 
Max. počet bodů: 40 
Aby žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení, musí dosáhnout min. počet 
bodů: 20 
aktivita Rozvoj sociálních služeb 
Max. počet bodů: 40 
Aby žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení, musí dosáhnout min. počet 
bodů: 20 
aktivita Rozvoj komunitních center 
Max. počet bodů: 40 
Aby žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení, musí dosáhnout min. počet 
bodů: 20 
aktivita Sociální bydlení 
Max. počet bodů: 40 
Aby žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení, musí dosáhnout min. počet 
bodů: 20 

Přidělený počet bodů: 
Žádost splnila/nesplnila podmínky věcného hodnocení. 

 
Datum konání výběrové 
komise/věcného hodnocení: 

 
Jména a příjmení členů 
výběrové komise: 

 
Podpisy členů 
výběrové komise: 
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Kontrolní list  
pro věcné hodnocení 

verze 1.0 
 

Registrační číslo/název 
projektu: 

 
Číslo výzvy/název 
výzvy: 

 
Číslo a 
název 
výzvy ŘO: 

 

Žadatel:  
Datum a čas zaregistrování 
žádosti: 

 

 

IROP/O4 Sociální podnikání 

Název kritéria Popis bodového hodnocení Body 
Přiděle-
né body 

Odůvodnění hodnocení Referenční dokument 

Přínos projektu pro obce dle 
jejich velikosti. 
 
 
 
 
 
Počet obyvatel v obci k 1.1.2016 
(ČSÚ) 

Obec, na jejímž území je projekt 
realizován, má méně než 1001 obyvatel. V 
případě, že projekt zasahuje do více obcí, 
bude se pro přidělení bodů vycházet z 
počtu obyvatel nejmenší z obcí, na jejichž 
území bude projekt realizován.  

5 

 

 

 Žádost o podporu 
 Počet obyvatel v 

obcích České 
republiky k 1.1.2016 z 
ČSÚ 

Obec, na jejímž území je projekt 
realizován, má 1001 a více obyvatel. V 
případě, že projekt zasahuje do více obcí, 
bude se pro přidělení bodů vycházet z 
počtu obyvatel nejmenší z obcí, na jejichž 
území bude projekt realizován. 

0 

Do realizace projektu jsou 
zapojeni kromě žadatele další 
subjekty z MAS Region 
Kunětické hory 
 
 
 
 
 

Žadatel doložil jako přílohu žádosti o 
podporu minimálně 2 Smlouvy o 
spolupráci subjektů z MAS Region 
Kunětické hory.  

15 

 

 

 Smlouva o spolupráci 
subjektů (dle vzoru 
uvedeného ve výzvě) 

Žadatel doložil jako přílohu žádosti o 
podporu 1 Smlouvu o spolupráci subjektů 
z MAS Region Kunětické hory.  

10 

Žadatel nedoložil jako přílohu žádosti o 
podporu žádnou Smlouvu o spolupráci 

0 
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Za subjekt nejsou považování 
zaměstnanci žadatele. 

subjektů a nebo spolupracující subjekt 
nemá sídlo, provozovnu či bydliště na 
území MAS Region Kunětické hory. 

Přínos projektu pro obce (popř. 
místní části obcí) dle jejich 
počtu. 
 
Za přínos se bere realizace 
projektů na katastru dané obce 
či místní části a/nebo využití 
výstupů projektu obyvateli 
obce/místní části.  

Výstupy projektu mají přínos pro 2 a více 
místních částí obce na území MAS Region 
Kunětické hory a/nebo pro 2 a více obcí na 
území MAS Region Kunětické hory. 

10 

 

 

 Žádost o podporu 
 Podnikatelský plán 

(kapitola Podrobný 
popis projektu) 

Výstupy projetu mají přínos pro 1 obec, 
resp. 1 místní část obce na území MAS 
Region Kunětické hory.  

5 

Výše způsobilých výdajů 

Výše způsobilých výdajů je max. 351 000 
Kč/na 1 nově vytvořené pracovní místo pro 
osobu z cílové skupiny.  

10 

 

 

 Žádost o podporu 
 Podnikatelský plán 

(kapitola Informace o 
podniku, 
charakteristika 
žadatele) 

Výše způsobilých výdajů je vyšší jak 
351 000 Kč/na 1 nově vytvořené pracovní 
místo pro osobu z cílové skupina a zároveň 
je max. 400 000 Kč na 1 nově vytvořené 
pracovní místo pro osobu z cílové skupiny.  

5 

Výše způsobilých výdajů překročí 400 000 
Kč na 1 nově vytvořené pracovní místo pro 
osobu z cílové skupiny. 

0 

Počet pracovních míst z cílových 
skupin 

Projekt vytvoří alespoň 2,0 přepočtených 
nových pracovních úvazků a zároveň z toho 
alespoň 1,0 nového pracovního úvazku pro 
osobu/osoby z cílových skupin.  

10 

 

 

 Žádost o podporu 
 Podnikatelský plán 

(kapitola Informace o 
podniku, 
charakteristika 
žadatele) 

Projekt vytvoří 1,0 – 1,9 přepočteného 
nového pracovního úvazku a zároveň 
z toho alespoň 0,5 – 0,9 pracovního úvazku 
pro osobu/osoby z cílových skupin.  

5 

Projekt nevytvoří alespoň 1,0 přepočteného 
nového pracovního úvazku a zároveň 
z toho alespoň 0,5 pracovního úvazku pro 
osobu/osoby z cílových skupin. 

0 

aktivita Sociální podnikání 
Max. počet bodů: 50 

Přidělený počet bodů: 
Žádost splnila/nesplnila podmínky věcného hodnocení. 
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Aby žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení, musí dosáhnout min. počet 
bodů: 25 

 
Datum konání výběrové 
komise/věcného hodnocení: 

 
Jména a příjmení členů 
výběrové komise: 

 
Podpisy členů 
výběrové komise: 
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Kontrolní list  
pro věcné hodnocení 

verze 1.0 
 

Registrační číslo/název 
projektu: 

 
Číslo výzvy/název 
výzvy: 

 
Číslo a 
název 
výzvy ŘO: 

 

Žadatel:  
Datum a čas zaregistrování 
žádosti: 

 

 

IROP/O5 Vzdělávání 

všechny aktivity 

Název kritéria Popis bodového hodnocení Body 
Přiděle-
né body 

Odůvodnění hodnocení Referenční dokument 

Přínos projektu pro obce dle jejich 
velikosti. 
 
 
 
 
 
Počet obyvatel v obci k 1.1.2016 
(ČSÚ) 

Obec, na jejímž území je projekt 
realizován, má méně než 1001 
obyvatel. V případě, že projekt 
zasahuje do více obcí, bude se pro 
přidělení bodů vycházet z počtu 
obyvatel nejmenší z obcí, na jejichž 
území bude projekt realizován.  

5 

 

 

 Žádost o podporu 
 Počet obyvatel v obcích České 

republiky k 1.1.2016 z ČSÚ 
Obec, na jejímž území je projekt 
realizován, má 1001 a více obyvatel. 
V případě, že projekt zasahuje do více 
obcí, bude se pro přidělení bodů 
vycházet z počtu obyvatel nejmenší z 
obcí, na jejichž území bude projekt 
realizován. 

0 

Do realizace projektu jsou zapojeni 
kromě žadatele další subjekty z MAS 
Region Kunětické hory 
 
 
 

Žadatel doložil jako přílohu žádosti o 
podporu minimálně 2 Smlouvy o 
spolupráci subjektů z MAS Region 
Kunětické hory.  

15 
 

 

 Smlouva o spolupráci subjektů 
(dle vzoru uvedeného ve 
výzvě) 

Žadatel doložil jako přílohu žádosti o 
podporu 1 Smlouvu o spolupráci 

10 
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Za subjekt nejsou považování 
zaměstnanci žadatele. 

subjektů z MAS Region Kunětické 
hory.  

Žadatel nedoložil jako přílohu žádosti 
o podporu žádnou Smlouvu o 
spolupráci subjektů a nebo 
spolupracující subjekt nemá sídlo, 
provozovnu či bydliště na území 
MAS Region Kunětické hory. 

0 

Přínos projektu pro obce (popř. místní 
části obcí) dle jejich počtu. 
 
 
Za přínos se bere realizace projektů na 
katastru dané obce či místní části 
a/nebo využití výstupů projektu 
obyvateli obce/místní části.  

Výstupy projektu mají přínos pro 2 a 
více místních částí obce na území 
MAS Region Kunětické hory a/nebo 
pro 2 a více obcí na území MAS 
Region Kunětické hory. 

10 

 

 

 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Podrobný popis 
projektu) Výstupy projetu mají přínos pro 1 

obec, resp. 1 místní část obce na 
území MAS Region Kunětické hory.  

5 

Výše způsobilých výdajů 

Výše způsobilých výdajů činí max. 
800 000 Kč.  

10 
 

 

 Žádost o podporu 
Výše způsobilých výdajů je vyšší než 
800 000 Kč. 

0 

aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

Uvedení hlavních rizik v realizační 

fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby 

jejich eliminace 

Kritérium není relevantní pro aktivitu 

infrastruktura ZŠ, infrastruktura pro 

zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání.. 

V projektu jsou uvedena hlavní rizika 
v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti 
a způsoby jejich eliminace 

10 

 

 

 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Analýza a řízení 
rizik) 

V projektu nejsou uvedena hlavní 
rizika v realizační fázi a/nebo ve fázi 
udržitelnosti a způsoby jejich 
eliminace 

0 

Doba pobytu dítěte v zařízení 
 
Kritérium není relevantní pro aktivitu 
infrastruktura ZŠ, infrastruktura pro 
zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání.. 

Zařízení umožňuje pobyt dítěte po 
dobu delší než 8 hodin denně  
 

10 

 

 
 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Podrobný popis 
projektu) 

Zařízení umožňuje pobyt dítěte po 
dobu 6 – 8 hodin denně  
 

5 
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Zařízení umožňuje pobyt dítěte po 
dobu kratší než 6 hodin denně 

0 

aktivita Infrastruktura základních škol 

 
Projekt řeší rozvoj vzdělávání v oblasti 
cizích jazyků, technických a 
řemeslných oborů, přírodních věd a 
digitálních technologií 
 
Kritérium není relevantní pro aktivitu 
infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání, infrastruktura pro 
zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání. 

Projekt řeší rozvoj vzdělávání alespoň 
v jedné oblasti (cizí jazyky, technické 
a řemeslné obory, přírodní vědy, 
digitální technologie) 

5 

 

 

 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Podrobný popis 
projektu) 

Projekt neřeší rozvoj vzdělávání v 
oblasti cizích jazyků, technických a 
řemeslných oborů, přírodních věd a 
digitálních technologií; projekt je 
zaměřen pouze na bezbariérovost 

0 

Výstupy projektu budou sloužit také k 
mimoškolním zájmovým aktivitám 
dětí a mládeže a/nebo celoživotnímu 
vzdělávání 
 
Kritérium není relevantní pro aktivitu 
infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání, infrastruktura pro 
zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání. 

Výstupy projektu budou sloužit také k 
mimoškolním zájmovým aktivitám 
dětí a mládeže a/nebo celoživotnímu 
vzdělávání 

5 

 

 

 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Podrobný popis 
projektu) 

Výstupy projektu nebudou sloužit k 
mimoškolním zájmovým aktivitám 
dětí a mládeže a/nebo celoživotnímu 
vzdělávání 

0 

Projekt řeší výstavbu, rekonstrukci či 
vybavení kmenové učebny 
 
 
Kritérium není relevantní pro aktivitu 
infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání, infrastruktura pro 
zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání. 

Projekt řeší výstavbu, rekonstrukci či 
vybavení kmenové učebny 
s kapacitou alespoň 10 žáků 

5 

 

 

 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Podrobný popis 
projektu)  

Projekt řeší výstavbu, rekonstrukci či 
vybavení kmenové učebny 
s kapacitou méně jak 10 žáků nebo 
projekt neřeší aktivitu týkající se 
kmenových učeben. 

0 

Uvedení hlavních rizik v realizační 
fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby 
jejich eliminace 

V projektu jsou uvedena hlavní rizika 
v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti 
a způsoby jejich eliminace 

5  

  Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Analýza a řízení 
rizik) 
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Kritérium není relevantní pro aktivitu 
infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání, infrastruktura pro 
zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání. 

V projektu nejsou uvedena hlavní 
rizika v realizační fázi a/nebo ve fázi 
udržitelnosti a způsoby jejich 
eliminace 

0 

aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

Počet hodin vzdělávání 
 
 
 
 
 
 
 
Kritérium není relevantní pro aktivitu 
infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání, infrastruktura ZŠ. 

Výstupy projektu budou sloužit 
zájmovému, neformálnímu či 
celoživotnímu vzdělávání min. 15 
hod/týdně (1 hodina = 45 min. výuky) 

10  

 

 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Podrobný popis 
projektu) 

Výstupy projektu budou sloužit 
zájmovému, neformálnímu či 
celoživotnímu vzdělávání od 8 hod. 
do 14 hod/týdně (1 hodina = 45 min. 
výuky) 

5 

 
Výstupy projektu budou sloužit 
zájmovému neformálnímu či 
celoživotnímu vzdělávání méně než 8 
hod/týdně. (1 hodin = 45 min. výuky) 

0 

Uvedení hlavních rizik v realizační 
fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby 
jejich eliminace 
 
Kritérium není relevantní pro aktivitu 
infrastruktura pro předškolní 
vzdělávání, infrastruktura ZŠ. 

V projektu jsou uvedena hlavní rizika 
v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti 
a způsoby jejich eliminace 

10 

 

 

 Žádost o podporu 
 Studie proveditelnosti 

(kapitola Analýza a řízení 
rizik) 

V projektu nejsou uvedena hlavní 
rizika v realizační fázi a/nebo ve fázi 
udržitelnosti a způsoby jejich 
eliminace 

0 

aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání  
Max. počet bodů: 60 
Aby žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení, musí dosáhnout min. počet 
bodů: 30 
 
aktivita Infrastruktura základních škol 
Max. počet bodů: 60 
Aby žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení, musí dosáhnout min. počet 
bodů: 30 
 
aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

Přidělený počet bodů: 
Žádost splnila/nesplnila podmínky věcného hodnocení. 
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Max. počet bodů: 60 
Aby žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení, musí dosáhnout min. počet 
bodů: 30 

 

Datum konání výběrové 
komise/věcného hodnocení: 

 
Jména a příjmení členů 
výběrové komise: 

 
Podpisy členů 
výběrové komise: 

 

 


