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Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. 
 
 
 

 
5. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního 

operačního programu 
 

 

"5. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Komunitní 
centra a sociální služby“ 

 
 

 
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 62 „Sociální infrastruktura – 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. 
 
Kritéria přijatelnosti je možné vyhodnotit také možnostmi „nehodnoceno“ a „nerelevantní“. „Nehodnoceno“ je využíváno, pokud není 
možné kritérium vyhodnotit, například pokud nebylo splněno kritérium formálních náležitostí, bez kterého není možné vyhodnotit 
kritérium přijatelnosti. „Nerelevantní“ se používá v případě, že pro daný projekt není kritérium relevantní. 
 

 
Kritéria formálních náležitostí 

číslo název popis typ kritéria hodnocení druh kritéria zdroj informací 

1. 
Žádost o podporu je 

podána v předepsané 
formě 

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 A/N/NR/nehodnoceno napravitelné žádost o podporu 

2. 
Žádost o podporu je 

podepsána oprávněným 
zástupcem žadatele 

kritérium hodnotí oprávněnost 
osoby k podpisu konkrétní žádosti 
o podporu v souladu s vyhlášenou 
výzvou Místní akční skupiny Brána 

Brněnska, z.s. 

vylučovací A/N/NR/nehodnoceno napravitelné žádost o podporu 
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3. 

Jsou doloženy všechny 
povinné přílohy a 
obsahově splňují 

náležitosti, požadované v 
dokumentaci k výzvě 

MAS. 

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 A/N/NR/nehodnoceno napravitelné 

žádost o podporu, 
Specifická pravidla 
výzvy č. 62, verze 

platná ke dni 
vyhlášení výzvy 

 
 
 
 

Obecná kritéria přijatelnosti 

číslo název popis typ kritéria hodnocení druh kritéria zdroj informací 

1. 

Projekt je svým zaměřením 
v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami 
výzvy MAS  

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 A/N/NR/nehodnoceno napravitelné 

žádost o podporu, 
studie 

proveditelnosti, 
výzva MAS 

2.  
Projekt je svým zaměřením 

v souladu s výzvou MAS 

kritérium hodnotí žádost o 
podporu a samotný předkládaný 
projekt, zda je svým zaměřením v 

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

vylučovací A/N/NR/nehodnoceno napravitelné 

žádost o podporu, 
studie 

proveditelnosti, 
výzva MAS 
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3. 

Žadatel splňuje definici 
oprávněného příjemce pro 

specifický cíl 2.1 a výzvu 
MAS 

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 A/N/NR/nehodnoceno nenapravitelné 

žádost o podporu, 
Specifická pravidla 
výzvy č. 62, verze 

platná ke dni 
vyhlášení výzvy 

4.  

Projekt respektuje 
minimální a maximální 

hranici celkových 
způsobilých výdajů, pokud 

jsou stanoveny 

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 A/N/NR/nehodnoceno napravitelné 
žádost o podporu, 

výzva MAS 

5.  
Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud 
jsou stanoveny 

kritérium hodnotí projekt, zda 
jeho rozpočet respektuje limity 
způsobilých výdajů stanovených 

výzvou Místní akční skupiny Brána 
Brněnska, z.s. 

vylučovací A/N/NR/nehodnoceno napravitelné 
žádost o podporu, 

výzva MAS 

6.  
Výsledky projektu jsou 

udržitelné 

Kritérium hodnotí, zda je ve Studii 
proveditelnosti popsáno zajištění 

provozní, finanční a 
administrativní udržitelnosti 

projektu. 

vylučovací A/N/NR/nehodnoceno napravitelné 
Žádost o podporu, 

studie 
proveditelnosti 
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7.  

Projekt nemá negativní vliv 
na žádnou z horizontálních 

priorit IROP (udržitelný 
rozvoj, rovné příležitosti a 

zákaz diskriminace, 
rovnost mužů a žen) 

Kriterium hodnotí, zda projekt 
nevykazuje negativní vliv na 

žádnou z horizontálních priorit 
IROP (udržitelný rozvoj, rovné 

příležitosti a zákaz diskriminace, 
rovnost mužů a žen). 

vylučovací A/N/NR/nehodnoceno nenapravitelné 
Žádost o podporu, 

studie 
proveditelnosti 

8.  
Potřebnost realizace 

projektu je odůvodněná 

Kritérium hodnotí, zda je ve Studii 
proveditelnosti popsané 

odůvodnění potřebnosti realizace 
projektu. 

vylučovací A/N/NR/nehodnoceno napravitelné 
Žádost o podporu, 

studie 
proveditelnosti 
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9. 
Statutární zástupce 
žadatele je trestně 

bezúhonný 

Kritérium hodnotí, zda je žádost o 
podporu podána v předepsané 
formě přes MS2014+, tj. včetně 

souhlasu s čestným prohlášením, 
ze kterého vyplývá trestní 
bezúhonnost statutárního 

zástupce žadatele/statutárních 
zástupců žadatele (čestné 

prohlášení č. 70)?                                                                    
Pozn. výpis z rejstříku trestů je 
nerelevantní, kritérium bude 

ověřováno jen podpisem čestného 
prohlášení. 

vylučovací A/N/NR/nehodnoceno nenapravitelné Žádost o podporu 

10. 
Projekt je v souladu s 
integrovanou strategií 

CLLD 

Kritérium hodnotí, zda jeprojekt 
v souladu se schválenou strategií - 

Strategie komunitně vedeného 
rozvoje území Místní akční skupiny 

Brána Brněnska, z.s. 

vylučovací A/N/NR/nehodnoceno nenapravitelné 

žádost o podporu, 
studie 

proveditelnosti, 
SCLLD 
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Specifická kritéria přijatelnosti 

číslo název popis 
typ 

kritéria 

Hodnocení 

druh kritéria zdroj informací 
splněno nesplněno nerelevantní 

1. 

Žadatel má 
zajištěnou 

administrativní, 
finanční a 

provozní kapacitu 
k realizaci a 
udržitelnosti 

projektu. 

Kritérium hodnotí, zda je 
ve Studii proveditelnosti 
popsána administrativní, 

finanční a provozní 
kapacita k realizaci a 

udržitelnosti projektu? 

vylučov
ací 

Žadatel popsal 
zajištění realizace 
a udržitelnosti ve 

studii 
proveditelnosti a 

v žádosti o 
podporu. 

Žadatel nepopsal 
zajištění realizace a 

udržitelnosti ve 
studii 

proveditelnosti a v 
žádosti o podporu. 

- napravitelné 
Žádost o podporu, 

Studie 
proveditelnosti 

2. 

Projekt je v 
souladu s 

Národní strategií 
rozvoje sociálních 

služeb 

Kritérium hodnotí, zda je 
ve Studii proveditelnosti 

kap. 3/Charakteristika 
projektu a jeho soulad s 

programem uvedena 
vazba projektu na 

Národní strategii rozvoje 
sociálních služeb? odkaz 

na strategii: 
http://www.mpsv.cz/file
s/clanky/29624/NSRSS.p

df 

vylučov
ací 

Ve studii 
proveditelnosti je 
uvedena vazba na 

ustanovení 
Národní strategie 
rozvoje sociálních 

služeb pro rok 
2015, nebo na 

aktuální národní 
strategii v oblasti 
sociálních služeb. 

Ve studii 
proveditelnosti 

chybí, nebo není 
zřejmá vazba 
projektu na 

Národní strategii 
rozvoje sociálních 

služeb pro rok 
2015, nebo na 

aktuální národní 
strategii v oblasti 
sociálních služeb. 

Projekt se 
netýká aktivity 

Rozvoj 
sociálních 

služeb. 

Napravitelné 
Žádost o podporu, 

Studie 
proveditelnosti 
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3. 

Projekt je v 
souladu se 

strategickým 
plánem 

sociálního 
začleňování nebo 

s komunitním 
plánem nebo s 

krajským 
střednědobým 
plánem rozvoje 

sociálních služeb. 

Kritérium hodnotí, zda je 
souhlasné stanovisko 
subjektu, který vydal 

strategický, komunitní 
nebo krajský 

střednědobý plán, 
vydáno pro žadatele 
žádosti o podporu 

(povinná příloha č. 8 
žádosti o podporu)?  

 
Dále kritérium hodnotí, 

zda je v kap. 3 Studie 
proveditelnosti/Charakte

ristika projektu a jeho 
soulad s programem 

popsána vazba na 
Strategii sociálního 

začleňování 2014 - 2020 
a popis souladu projektu 
se strategickým plánem 
sociálního začleňování 

nebo s komunitním 
plánem nebo s krajským 
střednědobým plánem 

rozvoje sociálních 
služeb? 

vylučov
ací 

Projekt je v 
souladu se 

strategickým 
plánem sociálního 
začleňování nebo 

s komunitním 
plánem nebo s 

krajským 
střednědobým 
plánem rozvoje 

sociálních služeb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt není v 
souladu se 

strategickým 
plánem sociálního 
začleňování nebo 

s komunitním 
plánem nebo s 

krajským 
střednědobým 
plánem rozvoje 

sociálních služeb. 

Projekt není 
zaměřen na 

aktivitu 
sociálních 

služeb. 

napravitelné 
Žádost o podporu,  

Studie 
proveditelnosti 
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4. 

Projekt je v 
souladu se 

Strategií 
sociálního 

začleňování 2014 
- 2020 

Kritérium hodnotí, zda je 
ve Studii proveditelnosti 

kap. 3/Charakteristika 
projektu a jeho soulad s 

programem uvedena 
vazba na příslušné 

ustanovení Strategie 
sociálního začleňování 
2014-2020? (vazba na 

opatření kap. 3.2 Sociální 
služby, případně 3.1 
Podpora přístupu k 
zaměstnání a jeho 

udržení, 3.3 Podpora 
rodiny, 3.4 Podpora 
rovného přístupu ke 

vzdělání, 3.5 Přístup k 
bydlení, 3.7 Zajištění 

slušných životních 
podmínek, 3.8 Podpora 

dalším začleňujícím 
veřejným službám, příp. 

na jinou relevantní 
kapitolu) odkaz na 

strategii: 
http://www.mpsv.cz/file
s/clanky/17082/strategie
_soc_zaclenovani_2014-

20.pdf 

vylučov
ací 

Ve studii 
proveditelnosti je 
uvedena vazba na 

ustanovení 
Strategie 
sociálního 

začleňování 2014-
2020. 

Ve studii 
proveditelnosti 

chybí, není zřejmá 
nebo je chybná 

vazba projektu na 
Strategii sociálního 
začleňování 2014-

2020. 

Projekt se 
netýká aktivity 

Rozvoj 
sociálních 

služeb. 

napravitelné 
Žádost o podporu,  

Studie 
proveditelnosti 

 


