
 

Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti (platnost od 23.10. 2017)     
 

Název MAS:  Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. 

Číslo výzvy MAS: 007/06_16_073/CLLD_15_01_071 

Název výzvy MAS: MAS POHODA – IROP – Podpora kulturního a přírodního dědictví – I  

Název výzvy ŘO IROP: Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD 

Číslo výzvy ŘO IROP: 55 

Název žadatele:  

Název projektu:  

Registrační číslo:  

Krajské pracoviště CRR: Hradec Králové 

 

Kontrola formálních náležitostí 

Napravitelná kritéria Splněno Nesplněno Nehodnoceno
1
 Nerelevantní

2
 

1. Žádost o podporu je podána v předepsané formě     

Zdroj informací:  Výzva MAS, Žádost o podporu vč. doložených příloh 

Slovní komentář:  

1.1 Je žádost podána přes MS2014+?     

Slovní komentář:  

1.2 Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s přílohami?     

Slovní komentář:  

1.3 Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? 

(U jednoetapového projektu je zvolena odpověď Nerelevantní) 

    

Slovní komentář:  

1.4 Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? 

(U jednoetapového projektu je zvolena odpověď Nerelevantní) 

    

Slovní komentář:  



 

1.5 Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a 
ukončení etapy projektu? 

(U jednoetapového projektu je zvolena odpověď Nerelevantní) 

    

Slovní komentář:  

1.6 Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první 
etapy a ukončení poslední etapy projektu? 

(U víceetapového projektu je zvolena odpověď Nerelevantní) 

    

Slovní komentář:  

1.7 Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?     

Slovní komentář:  

2. Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele     

Zdroj informací: Žádost o podporu 

Slovní komentář:  

2.1 Žádost podepsal statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? 

(Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání 
Rady, je zvolena odpověď Nerelevantní) 

    

Slovní komentář:  

2.2 Žádost podepsal pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? 

(Pokud žádost podepsal statutární zástupce, nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva 
či na základě usnesení z jednání Rady, je zvolena odpověď Nerelevantní) 

    

Slovní komentář:  

2.3 Žádost podepsal pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka 
Dokumenty, případně Plné moci)? 

(Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo je 
doložena plná moc/pověření, je zvolena odpověď Nerelevantní) 

    

Slovní komentář:  

2.4 Žádost podepsal pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné moci)? 

(Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva, 
nebo je doložena plná moc/pověření, je zvolena odpověď Nerelevantní) 

    



 

Slovní komentář:  

3. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě     

Zdroj informací: Výzva MAS, Žádost o podporu vč. doložených příloh 

Slovní komentář:  

3.1 Plná moc     

Slovní komentář:  

3.2 Zadávací a výběrová řízení     

Slovní komentář:  

3.3 Studie proveditelnosti     

Slovní komentář:  

3.4 Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu     

Slovní komentář:  

3.5 Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného 
stavebního záměru nebo veřejnoprávní  smlouva nahrazující stavební povolení 

    

Slovní komentář:  

3.6 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby     

Slovní komentář:  

3.7 Položkový rozpočet stavby     

Slovní komentář:  

3.8 Doklady o právní subjektivitě žadatele     

Slovní komentář:  

3.9 Výpis z rejstříku trestů     

Slovní komentář:  

3.10 Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění 

    

Slovní komentář:  

3.11 Čestné prohlášení o skutečném majiteli     



 

Slovní komentář:  
 

Kontrola přijatelnosti 
Napravitelná kritéria Splněno Nesplněno Nehodnoceno

1
 Nerelevantní

2
 

1. Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS     

Zdroj informací: Výzva MAS, Žádost o podporu vč. doložených příloh 

Slovní komentář:  

2. Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS     

Zdroj informací: Výzva MAS, Žádost o podporu vč. doložených příloh 

Slovní komentář:  

3. Cílové skupiny uvedené v projektu jsou v souladu s textem výzvy MAS     

Zdroj informací: Výzva MAS, Žádost o podporu vč. doložených příloh 

Slovní komentář:  

4. Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů (pokud jsou stanoveny)     

Zdroj informací: Výzva MAS, Žádost o podporu vč. doložených příloh 

Slovní komentář:  

5. Projekt respektuje limity způsobilých výdajů (pokud jsou stanoveny)     

Zdroj informací: Výzva MAS, Žádost o podporu vč. doložených příloh 

Slovní komentář:  

6. Potřebnost realizace projektu je odůvodněná     

Zdroj informací: Studie proveditelnosti, Žádost o podporu vč. ostatních doložených příloh 

Slovní komentář:  

7. Žádost o podporu je v souladu se specifickým cílem schválené strategie CLLD 2.1 Podporovat rozvoj trvalého 
bydlení a základních životních podmínek v regionu, posilovat zázemí pro mnohostranné naplnění volného času a 
zájmů obyvatel a zlepšit kvalitu služeb v cestovním ruchu a opatřením programového rámce IROP  1.5 Podpora 
kulturního a přírodního dědictví 

    

Zdroj informací: SCLLD, kapitoly 3.3.2.1 a 3.7.1.1, Žádost o podporu vč. doložených příloh 

Slovní komentář:  

Nenapravitelná kritéria Splněno Nesplněno Nehodnoceno
1
 Nerelevantní

2
 



 

1. Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušnou výzvu MAS     

Zdroj informací: Výzva MAS, Žádost o podporu vč. doložených příloh 

Slovní komentář:  
 
 

Závěrečný výrok Splněno Nesplněno 

Žádost o podporu splnila podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti   
 
 

Jméno a příjmení zpracovatele hodnocení:  

Datum podpisu:  

Podpis:  

 

 

 
 

Jméno a příjmení schvalovatele hodnocení:  

Datum podpisu:  

Podpis:  

 

 

 

 

 
Vysvětlivky: 
1
 nehodnoceno (v případě, kdy je pro vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění informace od žadatele) 

2
 nerelevantní (v případě, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje). 


