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 „MAS Telčsko-IROP- Investujeme do škol a kvalitního vzdělávání na území MAS Telčsko“ 

 

Kontrolní list hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 
 platnost od 10.8.2018 

Registrační číslo žádosti o 

podporu 

 

Název žádosti o podporu  

Žadatel  

Číslo výzvy ŘO IROP Výzva ŘO IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované 

projekty CLLD“ 

Číslo a název výzvy MAS  1. výzva-„MAS Telčsko-IROP- Investujeme do škol a kvalitního vzdělávání na území MAS Telčsko“ 
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Kritéria přijatelnosti-NENAPRAVITELNÁ 

Číslo 

kritéria 
Hodnoticí kritérium Hodnocení kritéria 

Hodnocení 

ANO/NE/NERELEVANTNÍ/ 

NEHODNOCENO 

Odůvodnění 

Referenční dokument, 

na základě, něhož se 

provádí hodnocení 

 

 

1 

Žadatel splňuje definici 

oprávněného 

žadatele/příjemce pro 

příslušný specifický cíl a 

výzvu MAS Mikroregionu 

Telčsko  

 

ANO – žadatel splňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu MAS Mikroregionu 

Telčsko 

NE – žadatel nesplňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu MAS Mikroregionu 

Telčsko 

  Žádost o podporu  

Text výzvy MAS 

Mikroregionu Telčsko 

Přílohy žádosti-doklad o 

právní subjektivitě 

2 

Projekt nemá 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 (tj. má 

pozitivní nebo neutrální vliv) 

NE – projekt má negativní vliv na 

minimálně jednu z horizontálních priorit 

IROP 

  

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti 
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Kritéria přijatelnosti-NAPRAVITELNÁ 

Číslo 

kritéria 
Hodnoticí kritérium Hodnocení kritéria 

Hodnocení 

ANO/NE/NERELEVANTNÍ/ 

NEHODNOCENO 

Odůvodnění 

Referenční dokument, 

na základě, něhož se 

provádí hodnocení 

1 

Projekt je svým zaměřením 

v souladu s  výzvou MAS 

Mikroregionu Telčsko 

ANO – projekt je v souladu 

s podmínkami výzvy MAS 

Mikroregionu Telčsko 

NE – projekt není v souladu 

s podmínkami výzvy MAS 

Mikroregionu Telčsko 

  Žádost o podporu, 

Specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce 

výzvy ŘO IROP č. 53, Text 

výzvy MAS Mikroregionu 

Telčsko, Studie 

proveditelnosti 

1A 
Je projekt v souladu s aktivitami 

a cíli výzvy MAS Mikroregionu 

Telčsko?  

    

1B 

Je začátek realizace projektu 

v souladu s výzvou MAS 

Mikroregionu Telčsko? 

(nejdříve k 1.1.2014) 

    

1C 

Je datum ukončení realizace 

projektu v souladu s výzvou 

MAS Mikroregionu Telčsko? 

(nejpozději k 31.12.2020) 
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Číslo 

kritéria 
Hodnoticí kritérium Hodnocení kritéria 

Hodnocení 

ANO/NE/NERELEVANTNÍ/ 

NEHODNOCENO 

Odůvodnění 

Referenční dokument, 

na základě, něhož se 

provádí hodnocení 

1D 

Jsou celkové způsobilé výdaje 

 projektu v rozmezí od 

1 000 000,- do 3 684 240,- Kč? 

    

1E 

Jsou procenta míry podpory 

podle typu žadatele 

z jednotlivých zdrojů 

financování v souladu 

s procenty uvedenými ve výzvě?  

    

1F 

Spadají cílové skupiny uvedené 

v žádosti o podporu do 

podporovaných cílových skupin 

uvedených ve výzvě? 

    

1G 

Je místem realizace území MAS 

vymezené ve schválené strategii 

CLLD MAS Mikroregionu 

Telčsko? 
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Číslo 

kritéria 
Hodnoticí kritérium Hodnocení kritéria 

Hodnocení 

ANO/NE/NERELEVANTNÍ/ 

NEHODNOCENO 

Odůvodnění 

Referenční dokument, 

na základě, něhož se 

provádí hodnocení 

1H 

Je v žádosti o podporu uveden 

indikátor 50001-Kapacita 

podporovaných zařízení péče o 

děti nebo vzdělávacích zařízení? 

    

1CH 

Je v žádosti o podporu uveden 

indikátor 50000-Počet 

podpořených vzdělávacích 

zařízení?  

    

2 

Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud 

jsou stanoveny 

ANO – projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů 

NE – projekt nerespektuje limity 

způsobilých výdajů 

  Rozpočet projektu, Žádost 

o podporu, Studie 

proveditelnosti, Text výzvy 

MAS Mikroregionu Telčsko 

2A 

Respektuje projekt limity 

způsobilých výdajů? (Nákup a 

vyvlastnění nemovitostí nesmí 

přesáhnout 10% CSV) 

    

3 
Projekt je v souladu 

s integrovanou strategií CLLD 

MAS Mikroregionu Telčsko? 

ANO – projekt je v souladu se 

schválenou strategií- Strategie 

komunitně vedeného rozvoje území 

MAS Mikroregionu Telčsko 

NE – projekt není v souladu se 

schválenou strategií-Strategie 

komunitně vedeného rozvoje území 

MAS Mikroregionu Telčsko 

  Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti,  

Programový rámec 

SCLLD MAS 

Mikroregionu Telčsko 
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Číslo 

kritéria 
Hodnoticí kritérium Hodnocení kritéria 

Hodnocení 

ANO/NE/NERELEVANTNÍ/ 

NEHODNOCENO 

Odůvodnění 

Referenční dokument, 

na základě, něhož se 

provádí hodnocení 

4 
Potřebnost realizace je 

odůvodněná 

ANO – Potřebnost projektu je 

odůvodněná 

NE – Potřebnost projektu není 

odůvodněná 

  Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti 

 

Kritéria formálních náležitostí- NAPRAVITELNÁ 

Číslo 

kritéria 
Hodnotící kritérium Hodnocení kritéria 

Hodnocení 

ANO/NE/NERELEVANTNÍ/  

NEHODNOCENO 

Odůvodnění 

Referenční dokument, 

na základě, něhož se 

provádí hodnocení 

1 

Žádost o podporu je 

podána v předepsané 

formě 

ANO – žádost o podporu je podána 

v předepsané formě 

NE – žádost o podporu není podána 

v předepsané formě 

  Žádost o podporu,  

Specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce 

výzvy ŘO IROP č. 53 

1A 
Je žádost o podporu 

podepsána elektronicky 

v MS2014+? 

    

1B 
Je žádost o podporu 

v souladu s Pravidly pro 

žadatele a příjemce?  
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Číslo 

kritéria 
Hodnotící kritérium Hodnocení kritéria 

Hodnocení 

ANO/NE/NERELEVANTNÍ/ 

NEHODNOCENO 

Odůvodnění 

Referenční dokument, 

na základě, něhož se 

provádí hodnocení 

2 

Žádost o podporu je 

podepsána oprávněným 

zástupcem žadatele 

ANO – žádost o podporu je podepsána 

oprávněným zástupcem žadatele  

NE – žádost o podporu není podepsána 

oprávněným zástupcem žadatele  

  Žádost o podporu, 

Příloha Plná moc (vzor 

viz. Příloha č.11 

Obecných pravidel pro 

žadatele a příjemce) 

výzvy ŘO IROP č. 53 

3 

Jsou doloženy všechny 

povinné přílohy a 

obsahově splňují 

náležitosti požadované 

v dokumentaci výzvy 

MAS Mikroregionu 

Telčsko 

ANO – jsou doloženy všech povinné 

přílohy a obsahově splňují náležitosti, 

požadované v dokumentaci k výzvě 

MAS Mikroregionu Telčsko 

NE – nejsou doloženy všechny povinné 

přílohy nebo obsahově nesplňují 

náležitosti, požadované v dokumentaci 

k výzvě MAS Mikroregionu Telčsko 

  Žádost o podporu,  

Přílohy žádosti o 

podporu, 

Text výzvy MAS 

Mikroregionu Telčsko  

Specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce 

výzvy ŘO IROP č. 53 

3A 

Je k žádosti o podporu 

doložena plná moc? 

V případě, že je žádost o 

podporu podepsána 

statutárním zástupcem, je 

odpověď NR 
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Číslo 

kritéria 
Hodnotící kritérium Hodnocení kritéria 

Hodnocení 

ANO/NE/NERELEVANTNÍ/ 

NEHODNOCENO Odůvodnění 

Referenční dokument, 

na základě, něhož se 

provádí hodnocení 

3B 

Je k žádosti o podporu 

doložen doklad prokazující 

právní vztah 

k nemovitému majetku, 

který je předmětem 

projektu? 

    

3C 

Je k žádosti o podporu 

doložena uzavřená 

smlouva k ukončeným 

zadávacím/výběrovým 

řízením? 

Příloha se dokládá pouze 

v případě, že smlouva na 

plnění zakázky byla 

uzavřena. V ostatních 

případech je odpověď NR. 

    

3D 
Je k žádosti o podporu 

doložena Studie 

proveditelnosti? 
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3E 

Je k žádosti o podporu doložen 

doklad o právní subjektivitě? 

Pokud je žadatelem obec, nebo 

jím zřizovaná organizace, OSS 

nebo příspěvková organizace 

OSS, je odpověď NR. 

    

3F 

Je k žádosti o podporu doloženo 

Čestné prohlášení o skutečném 

majiteli? Pro veřejnoprávní 

právnické osoby je příloha NR. 

    

3G 

Je k žádosti o podporu doložen 

Výpis z Rejstříku škol a 

školských zařízení? 

Toto kritérium splňuje 

dokument, který není starší než 

3 měsíce před podáním žádosti o 

podporu. 

(Předškolní vzdělávání a Základní 

školy) 

    

3H 

Je k žádosti o podporu doloženo 

stanovisko Krajské hygienické 

stanice ke kapacitě školy? 

(Předškolní zdělávání) 

    

3CH 
Je k žádosti o podporu doložen 

položkový rozpočet stavby? 

    

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

3I 

 

 

Je k žádosti o podporu doložena 

žádost o stavební povolení nebo 

ohlášení, případně stavební 

povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášeného 

stavebního záměru nebo 

veřejnoprávní smlouva 

nahrazující stavební povolení? 

Pokud žadatel požádal o vydání 

společného územního rozhodnutí 

a stavebního povolení, dokládá 

společné rozhodnutí s nabytím 

právní moci. 

    

3J 

Je k žádosti o podporu doložena 

projektová dokumentace pro 

vydání stavebního povolení nebo 

pro ohlášení stavby? 

    

3K 

Je k žádosti o podporu doložen 

výpočet čistých jiných peněžních 

příjmů? 

Příloha se přikládá v případě, že 

žadatel předpokládá jiné peněžní 

příjmy. 

    

3L 

Je k žádosti o podporu území 

rozhodnutí nebo územní souhlas 

nebo veřejnoprávní smlouva 

nahrazující územní řízení?   
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Celkové shrnutí hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

Žádost o podporu splnila/nesplnila kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti. 

 

Datum kontroly  

Podpis hodnotitele  

Podpis schvalovatele  


