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Datum platnosti od: 31.10.2017 

 
 
 
 

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. 

 
 
 

 

1. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného 
regionálního operačního programu 

 
 

"Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Předškolní a 
školní vzdělávání“ 

 
 

 
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - Integrované projekty 
CLLD“ 

 
 
 

 

 
Příloha č. 1: Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti
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Příloha č. 1: Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti 

 
Hodnotící kritéria jsou definována v souladu s principy pro určení preferenčních kritérií uvedených u jednotlivých programových rámců ve Strategii 
komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. na období 2014–2020. 

 

 
 

 

splněno nesplněno nehodnoceno nerelevantní

1. Forma žádosti

kritérium hodnotí splnění předepsané 

formy žádosti o podporu a obsahové 

splnění všech náležitostí v souladu s 

vyhlášenou výzvou Místní akční 

skupiny Brána Brněnska, z.s.

vylučovací

žádost o podporu 

podána v předepsané 

formě dle výzvy MAS a 

obsahově splňuje 

všechny náležitosti

žádost o podporu není 

podána v předepsané 

formě výzvy MAS, 

případně obsahově 

nesplňuje všechny 

náležitosti

žádost o podporu 

neobsahuje dostatečné 

informace pro 

vyhodnocení kritéria

výzva Místní akční 

skupiny Brána 

Brněnska, z.s. 

nedefinuje formu 

žádosti o podporu

napravitelné
žádost o 

podporu
ANO

2.

Podpis 

žádosti o 

podporu

kritérium hodnotí oprávněnost osoby 

k podpisu konkrétní žádosti o 

podporu v souladu s vyhlášenou 

výzvou Místní akční skupiny Brána 

Brněnska, z.s.

vylučovací

žádost o podporu je 

elektronicky 

podepsána 

statutárním zástupcem 

žadatele, případně 

osobou k podpisu 

pověřenou plnou mocí 

či pověřením (dle 

kapitoly č. 2.5 

Obecných pravidel pro 

žadatele a příjemce 

IROP)

žádost o podporu není 

elektronicky podepsána 

statutárním zástupcem 

žadatele, případně 

osobou k podpisu 

pověřenou plnou mocí či 

pověřením (dle kapitoly 

č. 2.5 Obecných pravidel 

pro žadatele a příjemce 

IROP)

žádost o podporu 

neobsahuje dostatečné 

informace pro 

vyhodnocení kritéria

výzva Místní akční 

skupiny Brána 

Brněnska, z.s. 

nevyžaduje podpis 

žádosti o podporu

napravitelné
žádost o 

podporu
ANO

3.
Povinné 

přílohy

kritérium hodnotí doložení všech 

požadovaných příloh k žádosti o 

podporu a jejich náležitosti obsahu 

příloh dle souladu s vyhlášenou 

výzvou Místní akční skupiny Brána 

Brněnska, z.s.

vylučovací

žádost o podporu 

obsahuje všechny 

povinné přílohy 

stanovené výzvou MAS 

a obsahově splňují 

náležitosti, které jsou 

výzvou MAS 

požadovány

žádost o podporu 

neobsahuje všechny 

povinné přílohy 

stanovené výzvou MAS 

či jejich obsah nesplňuje 

náležitosti, které jsou 

výzvou MAS požadovány

žádost o podporu 

neobsahuje dostatečné 

informace pro 

vyhodnocení kritéria

výzvou Místní akční 

skupiny Brána 

Brněnska, z.s. nejsou 

specifikovány žádné 

povinné přílohy žádosti 

o podporu

napravitelné
žádost o 

podporu
ANO

Kritéria formálních náležitostí

hodnocení

číslo název popis typ kritéria druh kritéria zdroj informací odůvodnění hodnocení
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Obecná kritéria přijatelnosti 

číslo název popis 
typ 

kritéria 

hodnocení druh kritéria 
zdroj 

informací odůvodnění hodnocení 

splněno nesplněno nehodnoceno nerelevantní    

1. 

Oprávněný 
žadatel a 
příjemce 
podpory 

kritérium hodnotí 
žadatele a příjemce 

podpory, zda splňuje 
definici oprávněného 

žadatele a příjemce pro 
příslušný specifický cíl a 

výzvu Místní akční 
skupiny Brána Brněnska, 

z.s. 

vylučovací 

žadatel a příjemce 
splňuje definici 
oprávněného 

žadatele a příjemce 
podpory pro 

příslušný specifický 
cíl a výzvu Místní 

akční skupiny Brána 
Brněnska, z.s. 

žadatel a příjemce 
nesplňuje definici 

oprávněného žadatele 
a příjemce podpory pro 
příslušný specifický cíl a 

výzvu Místní akční 
skupiny Brána 
Brněnska, z.s. 

žádost o 
podporu 

neobsahuje 
dostatečné 

informace pro 
vyhodnocení 

kritéria 

výzva Místní akční 
skupiny Brána 
Brněnska, z.s. 

nedefinuje 
oprávněné 

žadatele a příjemce 
podpory 

nenapravitelné 
žádost o 
podporu 

ANO 

2. 

 Soulad s 
účelem a 

programovým 
rámcem MAS 

kritérium hodnotí žádost 
o podporu a samotný 

předkládaný projekt, zda 
je v souladu s 

Programovým rámcem 2, 
definovaným ve 
strategické části 

strategie SCLLD pro 
území Místní akční 

skupiny Brána Brněnska, 
z.s., kapitola 4.2 

Programový rámec 2: 
Integrovaný regionální 

operační program, 
opatření č. 6 Předškolní 

a školní vzdělávání  

vylučovací 

projekt je v souladu s 
Programovým 

rámcem 2 
definovaným ve 
strategické části 

strategie SCLLD pro 
území Místní akční 

skupiny Brána 
Brněnska, z.s., 

kapitola 4.2 
Programový rámec 2: 

Integrovaný 
regionální operační 

program, opatření č. 
6 Předškolní a školní 

vzdělávání  

projekt není v souladu s 
Programovým rámcem 

2 definovaným ve 
strategické části 

strategie SCLLD pro 
území Místní akční 

skupiny Brána 
Brněnska, z.s., kapitola 
4.2 Programový rámec 

2: Integrovaný 
regionální operační 

program, opatření č. 6 
Předškolní a školní 

vzdělávání  

žádost o 
podporu 

neobsahuje 
dostatečné 

informace pro 
vyhodnocení 

kritéria 

výzva Místní akční 
skupiny Brána 
Brněnska, z.s. 

nevyžaduje soulad 
projektu s účelem a 

programovým 
rámcem 

definovaným ve 
strategii SCLLD pro 
území Místní akční 

skupiny Brána 
Brněnska, z.s. 

nenapravitelné 

žádost o 
podporu, 

příloha č. 15 
žádosti o 
podporu 
(Povinná 

příloha Místní 
akční skupiny 

Brána 
Brněnska, z.s.), 

studie 
proveditelnosti 

ANO 

3. 

Místo realizace 
na území 

působnosti 
MAS 

kritérium hodnotí, zda se 
místo realizace projektu 

nachází na území 
působnosti Místní akční 
skupiny Brána Brněnska, 

z.s. 

vylučovací 

projekt je realizován 
na území vymezeném 

strategií SCLLD pro 
území Místní akční 

skupiny Brána 
Brněnska, z.s. 

projekt je realizován 
mimo území vymezené 
ve strategií SCLLD pro 

území Místní akční 
skupiny Brána 
Brněnska, z.s. 

žádost o 
podporu 

neobsahuje 
dostatečné 

informace pro 
vyhodnocení 

kritéria 

výzva Místní akční 
skupiny Brána 
Brněnska, z.s. 

nevyžaduje, aby se 
místo realizace 

projektu nacházelo 
na území 

vymezeném 
strategií SCLLD pro 
území Místní akční 

skupiny Brána 
Brněnska, z.s. 

nenapravitelné 
žádost o 
podporu 

ANO 
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4. 

Soulad s cíli a 
podporovanými 

aktivitami 
výzvy  

kritérium hodnotí žádost 
o podporu a samotný 

předkládaný projekt, zda 
je svým zaměřením v 

souladu s cíli a 
podporovanými 

aktivitami výzvy Místní 
akční skupiny Brána 

Brněnska, z.s. 

vylučovací 

projekt a jeho cíle a 
aktivity jsou v 
souladu s cíli a 

podporovanými 
aktivitami výzvy 

Místní akční skupiny 
Brána Brněnska, z.s. 

projekt a jeho cíle a 
aktivity jsou v rozporu s 

cíli a podporovanými 
aktivitami výzvy Místní 

akční skupiny Brána 
Brněnska, z.s. 

žádost o 
podporu 

neobsahuje 
dostatečné 

informace pro 
vyhodnocení 

kritéria 

výzva Místní akční 
skupiny Brána 
Brněnska, z.s. 

nemá stanovené 
aktivity a cíle pro 

posouzení souladu 

napravitelné 

žádost o 
podporu, 

studie 
proveditelnosti 

ANO 

5. 
Soulad s 

podmínkami 
výzvy 

kritérium hodnotí žádost 
o podporu a samotný 

předkládaný projekt, zda 
je v souladu se všemi 

podmínkami výzvy 
Místní akční skupiny 
Brána Brněnska, z.s. 

vylučovací 

projekt je v souladu 
se všemi podmínkami 

výzvy Místní akční 
skupiny Brána 
Brněnska, z.s. 

projekt je v rozporu s 
podmínkami výzvy 

Místní akční skupiny 
Brána Brněnska, z.s. 

žádost o 
podporu 

neobsahuje 
dostatečné 

informace pro 
vyhodnocení 

kritéria 

výzva Místní akční 
skupiny Brána 
Brněnska, z.s. 

nemá stanovené 
podmínky pro 

posouzení souladu 

napravitelné 

žádost o 
podporu, 

studie 
proveditelnosti 

ANO 

6. 

Respektování 
minimální a 
maximální 

hranice 
celkových 

způsobilých 
výdajů 

kritérium hodnotí 
projekt, zda jeho 

rozpočet reflektuje a 
splňuje minimální a 
maximální hranici 

celkových způsobilých 
výdajů stanovených 
výzvou Místní akční 

skupiny Brána Brněnska, 
z.s. 

vylučovací 

projekt respektuje 
minimální a 

maximální hranici 
celkových 

způsobilých výdajů 
stanovených výzvou 
Místní akční skupiny 
Brána Brněnska, z.s. 

projekt nerespektuje 
minimální a maximální 

hranici celkových 
způsobilých výdajů 

stanovených výzvou 
Místní akční skupiny 
Brána Brněnska, z.s. 

žádost o 
podporu 

neobsahuje 
dostatečné 

informace pro 
vyhodnocení 

kritéria 

výzva Místní akční 
skupiny Brána 
Brněnska, z.s. 
nestanovuje 
minimální a 

maximální hranici 
celkových 

způsobilých výdajů 
projektu 

napravitelné 
žádost o 
podporu 

ANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

5 
Datum platnosti od: 31.10.2017 

 

Specifická kritéria přijatelnosti 

číslo název popis typ kritéria 

hodnocení druh kritéria 
zdroj 

informací 
odůvodnění 
hodnocení 

splněno nesplněno nehodnoceno nerelevantní    

1. 

Soulad se 
strategií 

SCLLD pro 
území 

Místní akční 
skupiny 
Brána 

Brněnska, 
z.s. 

kritérium hodnotí žádost 
o podporu a samotný 

předkládaný projekt, zda 
je v souladu se 

schválenou strategií 
SCLLD pro území Místní 

akční skupiny Brána 
Brněnska, z.s., tedy zda 

podporou projektu budou 
stanovené cíle strategie 

rozvoje území naplňovány 

vylučovací 

projekt a jeho cíle, plánované 
aktivity i cílové skupiny nejsou 
v rozporu se strategickou částí 

strategie SCLLD pro území 
Místní akční skupiny Brána 
Brněnska, z.s., především 
kapitola 4.2 Programový 

rámec 2: Integrovaný 
regionální operační program, 

opatření č. 6 Předškolní a 
školní vzdělávání 

projekt a jeho cíle, plánované 
aktivity i cílové skupiny jsou v 
rozporu se strategickou částí 

strategie SCLLD pro území 
Místní akční skupiny Brána 
Brněnska, z.s., především 
kapitola 4.2 Programový 

rámec 2: Integrovaný 
regionální operační program, 

opatření č. 6 Předškolní a 
školní vzdělávání 

žádost o podporu 
neobsahuje 
dostatečné 

informace pro 
vyhodnocení kritéria 

výzva Místní akční 
skupiny Brána 
Brněnska, z.s. 

nevyžaduje soulad 
se strategií SCLLD 
pro území Místní 

akční skupiny 
Brána Brněnska, 

z.s. 

napravitelné 

žádost o 
podporu, 

příloha č. 15 
žádosti o 
podporu 
(Povinná 

příloha Místní 
akční skupiny 

Brána 
Brněnska, z.s.), 

studie 
proveditelnosti 

ANO 

 


