
PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ ÚZEMNÍHO ROZVOJE - INT. PROJ. CLLD

Aktivita: Územní studie
Kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí

 1. 4 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Výzva IROP: VÝZVA Č. 45 PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ 

ÚZEMNÍHO ROZVOJE - INT. PROJ. CLLD

Výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.:

Aktivita: Územní studie

Registrační číslo projektu:

Název projektu:

Žadatel:

Hodnotitel:

Datum zpracování:

MS2014+ Hodnotící kritérium

A/N/NR/ 

Nehodnoceno Odůvodnění Hodnocení kořenového kritéria

1.1 Statutární zástupce je trestně bezúhonný

Je  žádost o podporu podána přes MS2014+, včetně souhlasu s čestným prohlášením, ze 

kterého vyplývá bezúhonnost statutárního zástupce žadatele?

1.2 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu SCLLD?

Je žadatelem obec s rozšířenou působností?

Je projekt realizován na území MAS Frýdlantsko-Beskydy?

2.1 Žádost o podporu je podána v předepsané formě

Je žádost podána přes MS2014+?

Jsou nastaveny etapy v minimální délce 3 měsíce?

V případě rozdělení projektu na několik etap, navazují jednotlivé etapy časově na sebe?                                                                                                

U jednoetapového projektu je odpověď NR.

Odpovídá harmonogram víceetapovému projektu (datum zahájení a ukončení projektu a 

zahájení a ukončení etapy)?                                                                                                                                                         

U jednoetapového projektu je odpověď NR.

Odpovídá harmonogram jednoetapovému projektu (datum zahájení a ukončení projektu a 

zahájení a ukončení etapy)?                                                                                                                                                                                  

U víceetapového projektu je odpověď NR.

Nebyla realizace projektu ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+?

2.2 Žádost je podepsána oprávněným zástupcem žadatele

Žádost podepsal:                                                                                                                                             

Statutární zástupce žadatele.                                                                                                                                                  

Pokud je žádost podepsaná na základě plné moci, je odpověď NR.

Pověřený zástupce na základě plné moci.                                                                                                                                                                 

Pokud je žádost podepsána statutárním zástupcem , je odpoveď NR.

2.3
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v 

dokumentaci k výzvě?

ANO – žadatel – statutární zástupce nebo osoba pověřená 

doložili čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování zájmů 

EU), podnikatelské subjekty a NNO předkládají výpis z trestního 

rejstříku bez trestných činů dotačního podvodu nebo 

poškozování zájmu EU                                                                                                                                                                                                     

NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení nebo výpis z trestního 

rejstříku nebo výpis obsahuje trestný čin dotačního podvodu 

nebo poškozování zájmu EU

ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce

NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce

ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním 

zástupcem nebo pověřeným zástupcem

NE – žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním 

zástupcem nebo pověřeným zástupcem

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a 

obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami)

NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě a 

obsahově nesplňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s 

přílohami)

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a 

obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami)

NE – žádost o podporu není podaná v předepsané formě
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1. Plná moc na podpis žádosti                                                                                                                                                                                                                                                       

Je doložená plná moc v případě přenesení pravomocí na jinou osobu při podpisu žádosti?                                                                                                                                                                  

Pokud žádost podepsal statutární zástupce  je odpověď NR.
2. Smlouvy s dodavateli                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Je doložena uzavřená smlouva s projektantem územní studie?                                                                                   

Pokud žádost obsahuje více územních studií, je  podepsaná smlouva/smlouvy na všechny 

územní studie?                                                                                                                                                                                                       

Pokud žádost obsahuje jednu územní studii, je odpověď NR.

3. Podklady pro hodnocení žádosti o podporu                                                                                                                                                                                                                                              

Je doložen podklad pro hodnocení žádosti o podporu?

Obsahuje podklad pro hodnocení žádosti o podporu všechny informace podle osnovy 

uvedené v příloze č. 4C Specifických pravidel?

4. Informace k zadání územní studie                                                                                                                         

Je doložen předávací protokol o předání zadání územní studie pořizovatelem zhotoviteli 

(projektantovi)?                                                                                                                                                    

Je doložen předávací protokol pro každou územní studii, pokud projekt obsahuje více 

územních studií?                                                                                                                                                                               

Pokud projekt obsahuje pouze jednu územní studii, odpověď je NR.

2.4
Projekt je svým zaměrením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami SCLLD MAS 

Frýdlantsko-Beskydy a vychází se strategie a kapitoly 11. 1.1

Je v žádosti o podporu a podkladu pro hodnocení žádosti o podporu uvedeno zaměření 

studie na:                                                                                                                                                                      

a) veřejnou technickou infrastrukturu

b) veřejnou dopravní infrastrukturu

c) veřejné prostranství

Vychází projekt ze strategie SCLLD MAS Frýdlantsko-Beskydy z kapitoly  11. 1. 1

Jsou popsány aktivity projektu v žádosti o podporu/pokladu pro hodnocení žádosti? 

Je poposáno v žádosti/podkladu pro hodnocení žádosti, jestli se jedná o CHKO?

2.5 Projekt je v souladu s podmínkami, s cíli a podporovanými aktivitami výzvy

Je zahájení a ukončení projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 31. 12. 2019?

Jsou procenta míry spolufinancování  v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?

Jsou uvedeny cílové skupiny?
Je popsána vazba územní studie dle jejího zaměření na:                                                                                    

1a) TEN-E nebo na záměry vyplývající z PÚR na území správního obvodu ORP,

1b) TEN-T nebo na záměry vyplývající z PÚR na území správního obvodu ORP,

1c) řešené veřejné prostranství (v souladu s územním plánem).

Je popsána vazba územní studie na další strategické dokumenty, programy a projekty?

2.6 Projekt respektuje maximální hranici celkových způsobilých výdajů

Jsou způsobilé výdaje projektu nižší nebo rovny 468 699,00 Kč?

2.7 Potřebnost realizace projektu je odůvodněná

ANO – projekt respektuje maximální hranici celkových

způsobilých výdajů

NE – projekt nerespektuje maximální hranici celkových

způsobilých výdajů

ANO – projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami 

SCLLD MAS-Frýdlantsko-Beskydy

NE – projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami 

SCLLD MAS Frýdlantsko-Beskydy

ANO – žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu

NE – žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a 

obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami)

NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě a 

obsahově nesplňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s 

přílohami)

ANO – projekt je v souladu s podmínkami, s cíli a s 

podporovanými aktivitami výzvy 

NE – projekt není v souladu s podmínkami, s cíli a s 

podporovanými aktivitami výzvy
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Je v žádosti o podporu a Podkladech pro hodnocení žádosti kap. 4 popsána potřebnost 

projektu?

Nenapravitelná kritéria hodnocení - v případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení bez možnosti doplnění.

Napravitelná kritéria hodnocení - v případě nesplnění kritéria je žadatel vyzván k doplnění.

ANO – žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu

NE – žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu
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