Příloha č. 1 - Kritéria pro výběr projektů

KONTROLA PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PROJEKTU
Kritéria NENAPRAVITELNÁ
Kritéria formálních
náležitostí a přijatelnosti

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní)

Referenční dokument
sloužící k ohodnocení
kritéria

NE - Žadatel nesplňuje definici oprávněného
Žadatel splňuje definice
Žádost o podporu, Doklady
příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS.
oprávněného příjemce
o právní subjektivitě
pro příslušný specifický
žadatele, Čestné prohlášení
ANO - Žadatel splňuje definici oprávněného
cíl a výzvu MAS
o skutečném majiteli
příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS.

Kritéria NAPRAVITELNÁ
Kritéria formálních
náležitostí a přijatelnosti

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

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní)

NE - Projekt není svým zaměřením v souladu s
cíli a podporovanými aktivitami výzvy.
ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s
podmínkami, cíli a podporovanými aktivitami
výzvy MAS.

Referenční dokument
sloužící k ohodnocení
kritéria

Žádost o podporu,
Podnikatelský plán, 3. výzva
MAS Východní Slovácko –
IROP – Sociální podnikání infrastruktura

NE - Projekt není v souladu s podmínkami výzvy
Žádost o podporu,
MAS.
Podnikatelský plán, 3. výzva
Projekt je v souladu s
MAS Východní Slovácko –
podmínkami výzvy MAS
ANO - Projekt je v souladu s podmínkami výzvy IROP – Sociální podnikání MAS
infrastruktura
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Žádost o podporu,
Projekt respektuje
NE - Projekt nerespektuje minimální a maximální
Rozpočet projektu,
minimální a maximální
hranici celkových způsobilých výdajů.
Podnikatelský plán, 3. výzva
hranici celkových
MAS Východní Slovácko –
způsobilých výdajů,
ANO - Projekt respektuje minimální a maximální
IROP – Sociální podnikání pokud jsou stanoveny.
hranici celkových způsobilých výdajů.
infrastruktura

Projekt respektuje limity
způsobilých výdajů,
pokud jsou stanoveny.

Žádost o podporu je
podána v předepsané
formě.

Žádost o podporu je
podepsaná oprávněným
zástupcem žadatele.

NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých
výdajů.
ANO - Projekt respektuje limity způsobilých
výdajů.

NE - Žádost o podporu není podána v
předepsané formě.
ANO - Žádost o podporu je podána v
předepsané formě.
NE - Žádost o podporu není podepsána
oprávněným zástupcem žadatele.
ANO - Žádost o podporu je podepsána
oprávněným zástupcem žadatele.
NE - Nejsou doloženy všechny povinné přílohy a
obsahově splňují náležitosti požadované v
dokumentaci k výzvě MAS.

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

Potřebnost realizace
projektu je odůvodněná.

ANO - Jsou doloženy všechny povinné přílohy a
obsahově splňují náležitosti požadované v
dokumentaci k výzvě MAS.
(MAS obsahově kontroluje pouze ty přílohy,
které potřebuje pro věcné hodnocení, tzn.
dokumenty jsou uvedeny v kontrolních listech,
referenční dokumenty)

NE - Potřebnost projektu není odůvodněná.
ANO - Potřebnost projektu je odůvodněná.
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Žádost o podporu,
Rozpočet projektu

Žádost o podporu, přílohy
žádosti o podporu

Žádost o podporu, Plná
moc (doporučený vzor Příloha č. 11 Obecných
pravidel pro žadatele a
příjemce)

Žádost o podporu, Přílohy
žádosti o podporu,
Specifická pravidla pro
žadatele a příjemce pro 65.
výzvu IROP, která popisují
požadavky na povinné
přílohy

Žádost o podporu,
Podnikatelský plán

Projekt je v souladu se
schválenou Místní
integrovanou strategií
komunitně vedeného
rozvoje území MAS
Východní Slovácko pro
období 2014 - 2020

Projekt nemá negativní
vliv na žádnou z
horizontálních priorit
IROP (udržitelný rozvoj,
rovné příležitosti a
zákaz diskriminace,
rovnost mužů a žen)

NE - Projekt není v souladu se schválenou Místní
integrovanou strategií komunitně vedeného
rozvoje území MAS Východní Slovácko pro
období 2014 - 2020
ANO - Projekt je v souladu se schválenou Místní
integrovanou strategií komunitně vedeného
rozvoje území MAS Východní Slovácko pro
období 2014 - 2020

NE - Projekt má negativní vliv na žádnou z
horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj,
rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost
mužů a žen).
ANO - Projekt nemá negativní vliv na žádnou z
horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj,
rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost
mužů a žen)
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Žádost o podporu,
Podnikatelský plán,
Strategie komunitně
vedeného místního
rozvojeMAS Východní
Slovácko,z.s.pro období
2014–2020 (Soulad s
programovým rámcem
IROP a Specifickým cílem
2.2 Vytvořit podmínky pro
zvýšení zaměstnanosti,
Opatřením CLLD 2.2.2 –
Sociální podnikání –
infrastruktura)

Žádost o podporu, přílohy
žádosti o podporu

VĚCNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU
Kritéria věcného hodnocení
Kritéria věcného
hodnocení

Hodnocení (bodovací škála)

Referenční dokument
sloužící k ohodnocení
kritéria

20 bodů - Realizace projektu, tzn. doba od
předpokládaného data zahájení realizace
projektu do předpokládaného data ukončení
realizace projektu, potrvá do 18 měsíců (včetně).

Délka realizace

10 bodů - Realizace projektu, tzn. doba od
předpokládaného data zahájení realizace
projektu do předpokládaného data ukončení
realizace projektu, potrvá od 19 do 24 měsíců
(včetně).

Žádost o podporu

0 bodů - Realizace projektu, tzn. doba od
předpokládaného data zahájení realizace
projektu do předpokládaného data ukončení
realizace projektu, potrvá déle než 25 měsíců.

20 bodů - Projekt vytvoří více jak jednu novou
pracovní pozici pro nové zaměstnance z cílových
skupin výzvy MAS, přičemž součet velikostí úvazků
těchto pozic je vyšší nebo roven 1,1.
10 bodů - Projekt vytvoří jednu novou pracovní
pozici s velikostí úvazku 0,6 až 1,0 pro nové
zaměstnance z cílových skupin výzvy MAS nebo

Žádost o podporu,
Podnikatelský
plán, 3. výzva
pro nové zaměstnance z cílových skupin výzvy
MAS, přičemž součet velikostí úvazků těchto pozic MAS Východní Slovácko –
se pohybuje v rozmezí hodnot 0,6 až 1,0.
IROP – Sociální podnikání infrastruktura
0 bodů - Projekt vytvoří jednu novou pracovní
pozici s velikostí úvazku 0,1 až 0,5 pro nové
zaměstnance nebo vytvoří více jak jednu pracovní
pozici pro nové zaměstnance z cílových skupin
výzvy MAS, přičemž součet velikostí úvazků těchto
pozic se pohybuje v rozmezí 0,2 až 0,5 nebo
nevytvoří žádnou novou pracovní pozici z cílových
skupin výzvy MAS.

projekt vytvoří více jak jednu novou pracovní pozici

Tvorba nových
pracovních míst
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