
 

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – Sociální podnikání 

Kritéria formálních náležitostí 

Č. 
Název kritéria Hodnocení (ANO/NE/nerelevantní/nehodnoceno) Referenční dokument O/N1 

FN1. 
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 O 

FN2. 

Žádost o podporu je podepsána oprávněným 
zástupcem žadatele 

ANO - žádost o podporu je podepsána statutárním zástupcem 
nebo pověřeným zástupcem žadatele 
NE - žádost o podporu není podepsána statutárním zástupcem 
nebo pověřeným zástupcem žadatele 

žádost o podporu 
pověření oprávněné osoby 

O 

FN3. 

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

ANO - k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a 
obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě 
MAS 
NE - k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy a 
obsahově nesplňují náležitosti, požadované v dokumentaci 
k výzvě MAS 

žádost o podporu 
přílohy žádosti 
text výzvy MAS 

O 

 

Kritéria přijatelnosti 
Č. Název kritéria Aspekt hodnocení dle MP ŘVHP Hodnocení (ANO/NE/nerelevantní/nehodnoceno) Referenční dokument O/N 

P1 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli 
a podporovanými aktivitami výzvy MAS 

Potřebnost 
Účelnost  
Efektivnost 
Soulad s horizontálními principy 

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

text výzvy MAS 
žádost o podporu 
podnikatelský plán 

O 

P2 Projekt je v souladu s podmínkami výzvy 
MAS 

Potřebnost 
Účelnost 
Efektivnost 
Soulad s horizontálními principy 

ANO - projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS 
NE - projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS 

text výzvy MAS 
specifická pravidla pro žadatele 
a příjemce výzvy č. 65 - IROP - 
Sociální podnikání 
žádost o podporu 
podnikatelský plán 

O 

P3 Žadatel splňuje definici oprávněného 
příjemce výzvy MAS 

Účelnost ANO - žadatel splňuje definici oprávněného příjemce 
výzvy MAS 
NE - žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce 
výzvy MAS 

text výzvy MAS 
žádost o podporu 

N 

                                                           
1 O/N – Napravitelné (O)/Nenapravitelné (N) kritérium 



 

P4 Projekt respektuje stanovené hranice 
celkových způsobilých výdajů uvedených 
ve výzvě MAS 

Efektivnost 
Účelnost 
Hospodárnost 

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

text výzvy MAS 
žádost o podporu 

O 

P5 Potřebnost realizace projektu v území 
MAS je odůvodněna 

Potřebnost 
Účelnost 

ANO - potřebnost realizace projektu v území MAS je 
odůvodněna 
NE - potřebnost realizace projektu v území MAS není 
odůvodněna 

žádost o podporu 
podnikatelský plán 

O 

P6 Projekt respektuje limity způsobilých 
výdajů, pokud jsou stanoveny 

Efektivnost 
Účelnost 
Hospodárnost 

ANO - projekt respektuje limity způsobilých výdajů, 
pokud jsou stanoveny 
NE - projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů, 
pokud jsou stanoveny 

žádost o podporu 
specifická pravidla pro žadatele 
a příjemce výzvy č. 65 - IROP - 
Sociální podnikání 

O 

P7 Projekt nemá negativní vliv na žádnou z 
horizontálních priorit IROP (udržitelný 
rozvoj, rovné příležitosti a zákaz 
diskriminace, rovnost žen a mužů) 

Efektivnost 
Účelnost 
Soulad s horizontálními principy 

ANO - projekt nemá negativní vliv na žádnou 
z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné 
příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost žen a mužů) 
NE – projekt má negativní vliv na horizontální priority 
IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz 
diskriminace, rovnost žen a mužů) 

podnikatelský plán 
žádost o podporu 
 

O 

Specifická kritéria přijatelnosti 

Č. Název kritéria Aspekt hodnocení dle MP ŘVHP Hodnocení (ANO/NE/nerelevantní/nehodnoceno) Referenční dokument O/N 

P6 Projekt je v souladu se schválenou SCLLD 
MAS Vyhlídky na období 2014 - 2020  

Potřebnost ANO - projekt je v souladu se schválenou SCLLD MAS 
Vyhlídky na období 2014 - 2020 
NE - projekt není v souladu se schválenou SCLLD MAS 
vyhlídky na období 2014 - 2020 

žádost o podporu 
podnikatelský plán 
SCLLD MAS Vyhlídky: 
http://www.vyhlidky.eu/dokum
enty/webmenu892/SCLLD_5_1
2_2016_FINAL_PDF87.pdf 
(strana 193 - 209) 

N 

 

 

 

 

 

 

http://www.vyhlidky.eu/dokumenty/webmenu892/SCLLD_5_12_2016_FINAL_PDF87.pdf
http://www.vyhlidky.eu/dokumenty/webmenu892/SCLLD_5_12_2016_FINAL_PDF87.pdf
http://www.vyhlidky.eu/dokumenty/webmenu892/SCLLD_5_12_2016_FINAL_PDF87.pdf

