
                                                                                       

 
 

 

Kontrolní list -  hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

Opatření: Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 

Výzva MAS č.:  

Registrační číslo projektu:  

Název projektu:  

Název žadatele:  

Datum zpracování:  
 
  
Kritéria formálních náležitostí  
Aby mohlo být kritérium označeno za splněné, musí být všechny relevantní otázky splněny (A) nebo je některá podotázka nerelevantní (NR). 

 Hodnotící Kritérium  A/N/NR  Hodnocení kritéria  

Žádost o podporu je podána v předepsané formě   ANO – žádost o podporu je 
podána v předepsané formě a 
obsahově splňuje všechny 
náležitosti (soulad žádosti s 
přílohami)  
NE  
 

Napravitelné  

Je žádost podána přes MS2014+?  

Jsou v žádosti o podporu na záložce klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity 
projektu? 

 

Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy?  

Je v žádosti o podporu/záložka Veřejná podpora vybrána hodnota „Rozhodnutí 
komise o SOHZ (2012/21/EU)? 

 

Je v modulu CBA provedeno individuální ověření potřeb financování, tj. CBA VP? 
(na záložce doplňkové informace musí být zaškrtnutý checkbox veřejná podpora) 

 

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele   ANO – žádost v elektronické 
podobě je podepsána 
statutárním zástupcem nebo 
pověřeným zástupcem 
žadatele.  
NE 

Napravitelné  

Žádost podepsal: Statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast 
žádosti/Subjekty/Statutární zástupci). Pokud je žádost podepsána na základě plné 
moci je odpověď NR. 

 

Pověřený zástupce na základě plné moci (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  

 ANO – k žádosti jsou doloženy 
všechny povinné přílohy, které 
obsahově splňují náležitosti, 
požadované v dokumentaci k 
výzvě  
NE  
 

Napravitelné  

Je doložena plná moc?  

Výběrové a zadávací řízení?  

Doklady o právní subjektivitě žadatele?  

Výpis z rejstříku trestů?  

Studie proveditelnosti?  

Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu?  

Čestné prohlášení o skutečném majiteli?  

Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující 

územní řízení? 

 

Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva 

nahrazující stavební povolení? 

 

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby?  

Položkový rozpočet stavby?  

Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán, komunitní plán nebo 

krajský střednědobý plán? 

 

Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb 

pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím 

2012/21/EU? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                       

 
 

 
Obecná kritéria přijatelnosti  
Aby mohlo být kritérium označeno za splněné, musí být všechny relevantní otázky splněny (A) nebo je některá podotázka nerelevantní (NR). 

 Hodnotící Kritérium  A/N/NR  Hodnocení kritéria  

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

 ANO - projekt je svým 
zaměřením v souladu s cíli a 
podporovanými aktivitami 
výzvy MAS 
NE - projekt není svým 
zaměřením v souladu s cíli a 
podporovanými aktivitami 
výzvy MAS 

Napravitelné 

Je v žádosti o podporu a ve Studii proveditelnosti uvedeno, že se jedná o projekt 
zaměřený na aktivity vedoucí ke zkvalitnění poskytování sociálních služeb, obnovu 
a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s 
cílovými skupinami? 

 

Jsou hlavní aktivity projektu popsané v žádosti o podporu/Záložka Popis projektu, 
Studii proveditelnosti/kap. 4 Podrobný popis projektu/Popis realizace hlavních 
aktivit v souladu s podporovanými aktivitami dle Specifických pravidel, kap. 3.2.2? 

 

Jsou vedlejší aktivity projektu popsané v žádosti o podporu/Záložka Popis projektu, 
Studii proveditelnosti/kap. 4 Podrobný popis projektu/Popis realizace vedlejších 
aktivit v souladu s podporovanými aktivitami dle Specifických pravidel, kap. 3.2.2? 

 

Jsou v žádosti o podporu (záložka Cílová skupina) uvedeny cílové skupiny dle výzvy 
včetně popisu (osoby sociálním vyloučením ohrožené, nebo osoby se zdravotním 
postižením)?  

 

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

Nenapravitelné  

 

Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti / Subjekty / Typ subjektu – Žadatel / 
příjemce):  
• nestátní neziskové organizace,  
• obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi,  
• dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými 
svazky obcí,  
• církve, církevní organizace 

 

Je projekt realizován (záložka Datová oblast žádosti / Umístění projektu / Místo 
realizace) na území obcí MAS Moravská brána? 

 



                                                                                       

 
 

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, 
pokud jsou stanoveny  

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

Napravitelné  

Jsou způsobilé výdaje projektu vyšší nebo rovny 100 000 Kč (žádost o 
podporu/záložka Financování/Rozpočet, Studie proveditelnosti/ kap. 10 Finanční 
analýza/Podrobný položkový rozpočet projektu)? 

 

Jsou způsobilé výdaje projektu nižší nebo rovny 1 533 684 Kč (žádost o 
podporu/záložka Financování/Rozpočet, Studie proveditelnosti/ kap. 10 Finanční 
analýza/Podrobný položkový rozpočet projektu)?  

 

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.   ANO – projekt respektuje 
limity způsobilých výdajů  
NE – projekt nerespektuje 
limity způsobilých výdajů  
 

Napravitelné  

Jsou výdaje za nákup pozemku max. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů 
projektu? (žádost o podporu/Financování/Rozpočet, Studie proveditelnosti/ kap. 10 
Finanční analýza/ Podrobný položkový rozpočet projektu). Pokud není do 
způsobilých nákladů projektu zahrnutý nákup pozemku, je odpověď NR. 

 

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná   ANO – žadatel řádně 
odůvodnil potřebu projektu  
NE – žadatel nezdůvodnil 
potřebnost projektu  
 

Napravitelné  

Je v žádosti o podporu/Popis projektu, ve Studii proveditelnosti/kap. 5 Zdůvodnění 
potřebnosti realizace projektu zdůvodněná potřebnost realizace projektu?  

 

Jsou ve Studii proveditelnosti/kap. 5 definovány oblasti, které bude projekt řešit a 
důvody, proč je problematika považována za prioritní?  

 

Jsou ve Studii proveditelnosti/kap. 5 definovány oblasti, uveden posun v řešené 
problematice po úspěšném ukončení projektu?  

 

 

Specifická kritéria přijatelnosti  
Aby mohlo být kritérium označeno za splněné, musí být relevantní otázka splněna (A). 

Hodnotící Kritérium  A/N/NR  Hodnocení kritéria  

Projekt je v souladu se specifickými cíli a opatřeními uvedenými ve strategii CLLD    ANO – projekt je v souladu se 
specifickými cíli a opatřeními 
strategie CLLD  
NE – projekt není v souladu se 
specifickými cíli a opatřeními 
strategie CLLD 

Nenapravitelné  

Je v žádosti o podporu (záložka Projekt) uvedena vazba projektu na 2. výzvu MAS 
Moravská brána-IROP-Sociální služby (automatický soulad se specifickými cíli a 
opatřeními SCLLD MAS MORAVSKÁ BRÁNA „SPOLEČNĚ V POHYBU“)? 

 



                                                                                       

 
 

 


