
Výzva MAS č.

Reg. Č. projektu

Název projektu

Název žadatele

Název kritéria Kontrolní otázka (tj. popis hodnocení) Stanovisko

Nutnost 

slovního 

komentáře/o

Slovní komentář

1. Oprávněnost žadatele

Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce 

vymezeného ve výzvě k předkládání žádostí o 

podporu?

ANO Ne

2. Partnerství

Odpovídá partnerství v projektu pravidlům OPZ a 

je v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí 

o podporu?

ANO Ne Projekt bez partnera

3. Cílové skupiny
Jsou cílové skupiny v zásadě v souladu s textem 

výzvy k předkládání žádostí o podporu?
ANO Ano

Cílová skupina projektu je zvolena zcela v 

souladu s textem výzvy k předkládání 

žádostí o podporu. 

4. Celkové způsobilé výdaje

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu v rozmezí 

stanoveném ve výzvě k předkládání žádostí o 

podporu?

ANO Ne

5. Aktivity

Jsou plánované aktivity projektu v zásadě 

v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o 

podporu (včetně územní způsobilosti)?

ANO Ano

Plánované aktivity projektu jsou zcela v 

souladu s textem výzvy k předkládání 

žádostí o podporu.

6. Horizontální principy

Lze vyloučit negativní dopad na horizontální 

principy OPZ (Rovnost žen a mužů, 

nediskriminace a udržitelný rozvoj)?

ANO Ne

ZŠ Týnec nad Labem
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Dětský klub při ZŠ Týnec nad Labem

Kritéria přijatelnosti



7. Trestní bezúhonnost
Je statutární zástupce žadatele trestně 

bezúhonný?
ANO Ne

8. Soulad projektu s CLLD

Je cíl projektu v souladu s cíli schválené strategie 

CLLD (s cílem příslušného opatření 

programového rámce OPZ)?

ANO Ano

Dle schválené Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje pro území MAS 

Zálabí, z.s. pro období 2014 - 2020 (CLLD 

16 02 103)

9. Ověření administrativní, 

finanční a provozní kapacity 

žadatele

Má žadatel administrativní, finanční a provozní 

kapacitu, aby byl schopen plánovaný projekt 

zajistit v souladu s relevantními pravidly OPZ? 

( *podrobné informace k hodnocení tohoto 

ANO Ano
Z hlediska výše celkových nákladů  

projektu je podmínka splněna.

1. Úplnost a forma žádosti

Obsahuje žádost o podporu všechny povinné 

údaje i přílohy dle textu výzvy k předkládání 

žádostí o podporu a žádost i povinné přílohy byly 

předloženy ve formě dle textu výzvy (včetně 

číslování příloh)?

ANO Ne

2. Podpis žádosti
Je žádost o podporu podepsána statutárním 

zástupcem žadatele (resp. oprávněnou osobou)?
ANO Ne

Kritéria formálních náležitostí




