
Příloha 3: IROP – kritéria přijatelnosti a formálních 

náležitostí 
 
 

Kritéria přijatelnosti platná pro všechna opatření / všechny výzvy 

 

Název kritéria 
Aspekt 

hodnocení 
Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) 

Referenční 

dokument 

Projekt je svým 

zaměřením v souladu 

s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS 

Účelnost 

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 

Žádost o podporu 

Pravidla pro 

žadatele a příjemce 

Příslušná Výzva 

MAS 

Projekt je v souladu 

s podmínkami výzvy MAS 
Účelnost 

ANO - projekt je v souladu 

s podmínkami výzvy MAS 

NE – projekt není v souladu 

s podmínkami výzvy MAS 

Žádost o podporu 

Pravidla pro 

žadatele a příjemce 

Příslušná Výzva 

MAS 

*Žadatel splňuje definici 

oprávněného příjemce  

pro příslušný specifický 

cíl a výzvu MAS 

Proveditelnost 

ANO - žadatel splňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu MAS 

NE – žadatele nesplňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu MAS 

Žádost o podporu 

Pravidla pro 

žadatele a příjemce 

Příslušná Výzva 

MAS 

Projekt respektuje 

minimální a maximální 

hranici celkových 

způsobilých výdajů, 

pokud jsou stanoveny 

Efektivnost 

Proveditelnost 

ANO - projekt respektuje minimální a 

maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny 

NE - projekt nerespektuje minimální 

nebo maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny 

Žádost o podporu 

Pravidla pro 

žadatele a příjemce 

Příslušná Výzva 

MAS 

*Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů, 

pokud jsou stanoveny 

Efektivnost 

Proveditelnost 

ANO - projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů stanovených 

Výzvou MAS, pokud jsou stanoveny 

NE - projekt nerespektuje limity 

způsobilých výdajů stanovených 

Výzvou MAS, pokud jsou stanoveny 

Žádost o podporu 

Pravidla pro 

žadatele a příjemce 

Příslušná Výzva 

MAS 

Potřebnost realizace 

projektu je odůvodněná 
Potřebnost 

ANO – žadatel uvedl důvody 

realizace projektu a přínosy, které 

bude realizace projektu znamenat 

NE – žadatel neuvedl důvody 

realizace projektu a přínosy, které 

bude realizace projektu znamenat 

Žádost o podporu, 

Studie 

proveditelnosti 

Projekt je svým 

zaměřením v souladu se 

SCLLD 

Potřebnost  

Účelnost, 

Efektivnost  

Soulad 

s horizontálními 

principy 

ANO – projekt je v souladu se SCLLD 

NE – projekt není v souladu se 

SCLLD 

SCLLD Dobré 

Vyhlídky 

Žádost o podporu, 

Studie 

proveditelnosti 

 

 

 



Kritéria formálních náležitostí platná pro všechna opatření / všechny výzvy 

 

Název kritéria 
Aspekt 

hodnocení 
Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) 

Referenční 

dokument 

Žádost o podporu je 

podána v předepsané 

formě 

 

ANO – žádost o podporu je podána 

v předepsané formě a obsahuje 

všechny náležitosti (soulad žádosti 

s přílohami) 

NE - žádost o podporu není podána 

v předepsané formě a obsahuje 

všechny náležitosti (soulad žádosti 

s přílohami) 

Žádost o podporu 

Pravidla pro 

žadatele a 

příjemce 

Žádost o podporu je 

podepsána oprávněným 

zástupcem žadatele 

 

ANO – žádost v elektronické podobě je 

podepsána statutárním zástupcem 

žadatele 

NE – žádost v elektronické podobě není 

podepsána statutárním zástupcem 

žadatele 

Žádost o podporu 

Pověření 

oprávněné osoby 

Jsou doloženy všechny 

povinné přílohy a 

obsahově splňují 

náležitosti, požadované ve 

Výzvě MAS 

 

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny 

povinné přílohy a obsahově splňují 

náležitosti, požadované v dokumentaci 

Výzvy MAS.  

NE - k žádosti nejsou doloženy všechny 

povinné přílohy a obsahově splňují 

náležitosti, požadované v dokumentaci 

Výzvy MAS. 

Žádost o podporu 

Přílohy žádosti 

Specifická pravidla 

pro příjemce a 

žadatele 

Příslušná Výzva 

MAS 

 

 Hvězdičkou označená kritéria jsou nenapravitelná 

 

 


