Příloha č. 1 - Kritéria pro výběr projektů

KONTROLA PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PROJEKTU

Kritéria PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ
Kritéria formálních
náležitostí a
přijatelnosti
1. Projekt je svým
zaměřením v souladu s
cíli a podporovanými
aktivitami výzvy
NAPRAVITELNÉ
KRITÉRIUM

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní)

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

2. Projekt je v souladu s ANO – projekt je v souladu s podmínkami
podmínkami výzvy MAS výzvy MAS
NAPRAVITELNÉ
KRITÉRIUM

NE – projekt není v souladu s
podmínkami výzvy MAS

3. Žadatel splňuje
definice oprávněného
příjemce pro příslušný
specifický cíl a výzvu
MAS

ANO – žadatel splňuje definice
oprávněného příjemce pro příslušný
specifický cíl a výzvu MAS

NENAPRAVITELNÉ
KRITÉRIUM
4. Projekt respektuje
minimální a maximální
hranici celkových
způsobilých výdajů
NAPRAVITELNÉ
KRITÉRIUM

Referenční dokument
sloužící k ohodnocení
kritéria
- Žádost o podporu
- Studie proveditelnosti
- Text výzvy MAS
- Strategie komunitně
vedeného rozvoje území
MAS Rožnovsko, z.s

- Žádost o podporu
- Studie proveditelnosti
- Text výzvy MAS

- Žádost o podporu
- Studie proveditelnosti
- Text výzvy MAS

NE – žadatel nesplňuje definice
oprávněného příjemce pro příslušný
specifický cíl a výzvu MAS
ANO - Projekt respektuje minimální a
maximální hranici celkových způsobilých
výdajů.
NE - Projekt nerespektuje minimální a
maximální hranici celkových způsobilých
výdajů.

5. Projekt respektuje
limity způsobilých
výdajů

ANO – projekt respektuje limity
způsobilých výdajů.

NAPRAVITELNÉ
KRITÉRIUM

NE – projekt nerespektuje limity
způsobilých výdajů.

- Žádost o podporu
(kapitola Přehled zdrojů
financování, řádek Celkové
způsobilé výdaje)
- Rozpočet projektu
- Text výzvy MAS

- Žádost o podporu
- Rozpočet projektu
- Text výzvy MAS

6. Potřebnost realizace
je odůvodněná

ANO – potřebnost realizace je
odůvodněná

NAPRAVITELNÉ
KRITÉRIUM

NE – potřebnost realizace není
odůvodněná

7. Žádost o podporu je
podána v předepsané
formě

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

NAPRAVITELNÉ
KRITÉRIUM

NE - žádost o podporu není podána v
předepsané formě a obsahově nesplňuje
všechny náležitosti.

8. Žádost o podporu je
podepsána
ANO – žádost v elektronické podobě je
oprávněným zástupcem podepsána statutárním zástupcem nebo
žadatele
pověřeným zástupcem žadatele.
NAPRAVITELNÉ
KRITÉRIUM
9. 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)

- Žádost o podporu
- Studie proveditelnosti

- Žádost o podporu
- Text výzvy MAS

- Žádost o podporu
- Příloha žádosti o podporu
č.1 - plná moc (v případě
zastoupení statutárního
zástupce)

NE - žádost v elektronické podobě není
podepsána statutárním zástupcem nebo
pověřeným zástupcem žadatele.
- Žádost o podporu
- Přílohy žádosti o podporu
- Text výzvy MAS

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny
povinné přílohy a obsahově splňují
náležitosti, které požaduje MAS
v dokumentaci ke své výzvě.
NE - k žádosti nejsou doloženy všechny
povinné přílohy a obsahově splňují
náležitosti, které požaduje MAS
v dokumentaci ke své výzvě.

NAPRAVITELNÉ
KRITÉRIUM
10. Projekt je v souladu
s integrovanou strategií
CLLD.
NENAPRAVITELNÉ
KRITÉRIUM

ANO – Projekt je v souladu se schválenou
strategií - Strategie komunitně vedeného
rozvoje území MAS Rožnovsko, z.s..

- Žádost o podporu
- Studie proveditelnosti
- SCLLD (Strategie
komunitně vedeného
NE – Projekt není v souladu se schválenou rozvoje území MAS
strategií - Strategie komunitně vedeného Rožnovsko, z.s)
rozvoje území MAS Rožnovsko, z.s..

VĚCNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU
Kritéria VĚCNÉHO HODNOCENÍ
Kritéria věcného hodnocení

1. Projekt řeší stavebně technický stav památky
(Aspekt – potřebnost)

Hodnocení (bodovací škála)

30 bodů - Projekt řeší havarijní
stavebně-technický stav památky.
20 bodů - Projekt řeší nevyhovující
stavebně-technický stav památky.

2. Projekt řeší obnovu
památkových hodnot památky
(Aspekt – potřebnost)

0 bodů - Projekt neřeší havarijní /
nevyhovující stavebně-technický
stav památky (památka je ve velmi
dobrém nebo vyhovujícím
stavebně- technickém stavu, nebo
není ve velmi dobrém/vyhovujícím
stavebně- technickém stavu, ale
projekt není zaměřen na jeho
řešení).
40 bodů - Projekt řeší obnovu
exteriéru nebo interiéru památky.
Součástí projektu jsou
restaurátorské práce.

Referenční dokument
sloužící k ohodnocení
kritéria
- Žádost o podporu
- Studie proveditelnosti,
kapitola 5. Podrobný
popis projektu
- Projektová
dokumentace

- Žádost o podporu
- Studie proveditelnosti,
kapitola 5. Podrobný
popis projektu

30 bodů - Projekt řeší obnovu
exteriéru nebo interiéru památky.
Součástí projektu nejsou
restaurátorské práce.

3. Projekt zvyšuje ochranu
památky a její zabezpečení
(Aspekt – účelnost)

4. Harmonogram realizace
projektu je reálný a
proveditelný
(Aspekt - proveditelnost)

0 bodů - Projekt není zaměřen na
obnovu exteriéru ani interiéru
památky.
10 bodů - Projekt zvyšuje ochranu
památky a její zabezpečení.
0 bodů - Projekt nezvyšuje ochranu
památky a její zabezpečení.
20 bodů - Harmonogram realizace
projektu je reálný a proveditelný a
respektuje technologické prodlevy v
závislosti na charakteru projektu
(např. roční období, specifické
postupy a technologie).
0 bodů - Harmonogram realizace
projektu není reálný a proveditelný.

- Žádost o podporu
- Studie proveditelnosti,
kapitola 5. Podrobný
popis projektu
- Žádost o podporu
- Studie proveditelnosti,
kapitola 5. Podrobný
popis projektu

