
IROP – Opatření – Zachování kulturního dědictví  

KRITÉRIA FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTÍ 

   
 

 hodnocení  

číslo název popis typ kritéria druh kritéria splněno nesplněno zdroj informaci 

1. Forma žádosti 

Splnění předepsané formy 
podané žádosti o podporu 
v souladu s vyhlášenou 

výzvou MAS 

vylučovací napravitelné 
Žádost o podporu je podána 
v předepsané formě v souladu s vyhlá-

šenou výzvou MAS 

Žádost o podporu není podána 
v předepsané formě v souladu s vyhlá-

šenou výzvou MAS 

žádost o podporu  

2. Podpis žádosti 

Oprávnění osoby podepi-
sující žádost o podporu 

k jejímu podpisu za žada-
tele 

vylučovací napravitelné  

Žádost o podporu je podepsána statu-
tárním zástupcem žadatele nebo 

osobou jednající na základě plné moci 
nebo pověření  

Žádost o podporu není podepsána 
statutárním zástupcem žadatele nebo 

osobou jednající na základě plné moci 
nebo pověření 

žádost o podporu 

3. Povinné přílohy 

Doložení všech požado-

vaných příloh k žádosti o 
podporu požadovaných ve 
vyhlášené výzvě MAS 

vylučovací napravitelné 

Žádost o podporu obsahuje všechny 

povinné přílohy stanovené výzvou 
MAS, které obsahově splňují stanovené 
náležitosti  

Žádost o podporu obsahuje všechny 

povinné přílohy stanovené výzvou 
MAS, které obsahově splňují stanovené 

náležitosti 

žádost o podporu. Výzva 

MAS, Specifická pravidla 
výzvy č. 55, verze 1.1, 
platnost od 8. 2. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRITÉRIA PODMÍNEK PŘIJATELNOSTI  

   
 

 hodnocení  

číslo název popis typ kritéria druh kritéria splněno nesplněno zdroj informaci 

1. 
Oprávněný žadatel a 

příjemce podpory 

Splnění definice oprávně-

ného žadatele a příjemce 
stanované vyhlášenou 
výzvou MAS  

vylučovací nenapravitelné 

Žadatele i příjemce splňují definici 

žadatele a příjemce stanovených 
výzvou MAS  

Žadatele i příjemce nesplňují definici 

žadatele a příjemce stanovených výzvou 
MAS 

žádost o podporu, Výzva 

MAS, Specifická pravidla 
výzvy č. 55, verze 1.1, 
platnost od 8. 2. 2017  

2. 
Limity způsobilých 

výdajů projektu, 
pokud jsou stanoveny 

Respektování a splnění 
limitů způsobilých výdajů  

vylučovací napravitelné 
Projekt respektuje a splňuje limity 
způsobilých výdajů  

Projekt nerespektuje a nesplňuje limity 
způsobilých výdajů 

žádost o podporu, studie 

proveditelnosti, Výzva 
MAS, Specifická pravidla 

výzvy č. 55, verze 1.1, 

platnost od 8. 2. 2017 

3.  
Odůvodněná potřeb-

nost projektu  

Odůvodnění potřebnosti 

realizace 
vylučovací napravitelné 

Potřebnost realizace projektu je odů-

vodněná.   

Potřebnost realizace projektu není odů-

vodněná.   
studie proveditelnosti 

4.  
Soulad projektu s cíli 

a podporovanými 
aktivitami výzvy MAS 

Zaměření projektu je 

v souladu s cíli a podporo-
vanými aktivitami stanove-
ných vyhlášenou výzvou 

MAS 

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

Projekt není svým zaměřením v souladu 
s cíli a podporovanými aktivitami výzvy 

MAS 

žádost o podporu, studie 

proveditelnosti, Výzva 
MAS, Specifická pravidla 

výzvy č. 55, verze 1.1, 

platnost od 8. 2. 2017 

5.  
Soulad s podmínkami 

výzvy  

Soulad projektu se všemi 
podmínky vyhlášené výzvy 

MAS  

vylučovací napravitelné 
Projekt je v souladu se všemi podmín-
ky výzvy MAS 

Projekt není v souladu se všemi pod-
mínky výzvy MAS 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti, Výzva 

MAS, Specifická pravidla 

výzvy č. 55, verze 1.1, 
platnost od 8. 2. 2017 

6. 

Projekt respektuje 
minimální a maximál-

ní hranici celkových 
způsobilých výdajů ve 

výzvě MAS 

Respektování a splnění 
minimální a maximální 

hranice celkových způso-
bilých výdajů 

vylučovací napravitelné 

Projekt respektuje a splňuje maximální 

a minimální hranici celkových způsobi-
lých výdajů stanovených výzvou MAS 

Projekt nerespektuje a nesplňuje maxi-
mální a minimální hranici celkových 

způsobilých výdajů stanovených výzvou 
MAS 

žádost o podporu, Výzva 

MAS 



7. 

Projekt nemá nega-
tivní vliv na žádnou 

z horizontálních priorit 

IROP (udržitelný 
rozvoj, rovné příleži-
tosti a zákaz diskrimi-

nace, rovnost mužů a 
žen)  

Respektování pozitivního 

nebo neutrálního vlivu 
projektu na horizontální 
principy IROP 

vylučovací napravitelné 

Projekt nemá negativní vliv na žádnou 

z horizontálních priorit IROP (udržitel-
ný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz 
diskriminace, rovnost mužů a žen) 

Projekt má negativní vliv na minimálně 

jednu z horizontálních priorit IROP 
(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a 

zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen) 

Žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 

8.  Soulad s SCLLD 
Soulad projektu se schvá-
lenou SCLLD MAS Led-

nicko-valtický areál, z.s.  

vylučovací napravitelné 
Projekt je v souladu se Strategickou 
částí SCLLD a příslušným programo-

vým rámcem   

Projekt není v souladu se Strategickou 
částí SCLLD a příslušným programovým 

rámcem   

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti, Strategie 

CLLD 

 

Kritéria přijatelnosti je možné vyhodnotit také možnostmi „nehodnoceno“ a „nerelevantní“.  

„Nehodnoceno“ je využíváno, pokud není možné kritérium vyhodnotit, například pokud nebylo splněno kritérium formálních náležitostí, bez kterého není možné vyhodno-

tit kritérium přijatelnosti.  

„Nerelevantní“ se používá v případě, že pro daný projekt není kritérium relevantní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRITÉRIA PRO VĚCNÉ HODNOCENÍ 

   
 

hodnocení  

číslo název popis typ kritéria charakteristika body  zdroj informaci 

1. 
Analýza rizik 

projektu  

Hodnocení přehledu možných rizik projek-

tu v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti 
s vyznačením pravděpodobnosti výskytu, 
závažnosti, celkového dopadu a způsob 

eliminace rizik   
(Aspekt proveditelnosti projektu)   

hodnotící  

Analýza rizik projektu je zpracována   25 

studie proveditelnosti  

Analýza rizik projektu není zpracována   0 

2.  
Harmonogram 

realizace 

Hodnocení vypracování harmonogramu 
projektu, který obsahuje začátek realizace, 

konec realizace a popis hlavních a vedlej-
ších aktivit projektu   
(Aspekt proveditelnosti projektu)   

hodnotící 

Harmonogram projektu zodpovídá termínu dokončení realizace projektu  25 

studie proveditelnosti  

Harmonogram projektu nezodpovídá termínu dokončení realizace projektu 0 

4. 

Projekt zlepšuje 

současné služby 
návštěvníkům 

památky  

Hodnocení účelnosti projektu, zda-li pro-

jekt zlepšuje stávající služby pro návštěv-
níky.  
(Aspekt souladu s horizontálními principy) 

hodnotící 

Projekt zlepšuje služby pro návštěvníky památky  25 

studie proveditelnosti  

Projekt nemá vliv na zlepšení služeb pro návštěvníky  0 

5.  
Obnova parků, 
zahrad či veřej-

ných prostor   

Hodnocení účelnosti, efektivnosti a hospo-

dárnosti projektu, zda je projekt zaměřen 
či jeho součástí je i obnova parků, zahrad 
či veřejných prostor.  

(Aspekt účelnosti, potřebnosti, efektivnosti 
a hospodárnosti projektu)   

hodnotící 

Projekt je zaměřen nebo součástí projektu je obnova parků, zahrad nebo veřej-

ných prostor u památek 
25 

studie proveditelnosti  

Projekt není zaměřen nebo součástí projektu není obnova parků, zahrad nebo 
veřejných prostor u památek 

0 

 

Maximální počet bodů:  100 

Minimální počet bodů: 50 

 


