
SC 4.2 POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM 

ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS 
Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 

Metodického pokynu pro řízení 

výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE) Referenční dokument 

MAS získala Osvědčení o splnění standardů MAS. Potřebnost 

ANO – Místní akční skupina (MAS) doložila 

Osvědčení o splnění standardů MAS. 

NE -  MAS nedoložila Osvědčení o splnění 

standardů MAS. 

 příloha žádosti – Osvědčení 
o standardizaci  

MAS podala strategii CLLD do výzvy na předkládání strategií 

CLLD (kritérium se nevztahuje na MAS, které žádají dotaci 

pouze na animaci pro školská zařízení).  

Potřebnost 

ANO – MAS podala strategii CLLD do 30. 6. 

2017. 

NE -  MAS nepodala strategii CLLD do 30. 6. 

2017. 

 zaregistrovaná žádost o 
strategii CLLD CSSF14+ 

 schválená žádost o strategii 
CLLD v CSSF14+ 

 Rozhodnutí ministryně pro 
místní rozvoj 

MAS je oprávněná čerpat prostředky na přípravné podpůrné 

činnosti.  
Účelnost 

ANO – MAS podala strategii CLLD do 30. 6. 

2017. 

NE -  MAS nepodala strategii CLLD do 30. 6. 

2017. 

 zaregistrovaná žádost o 
strategii CLLD v CSSF14+ 

Relevantní aktivity projektu odpovídají implementační části 

strategie CLLD. 

Proveditelnost 

Účelnost 

ANO - Aktivity projektu korespondují 

s implementační částí strategie CLLD. 

NE -  Aktivity projektu nekorespondují 

s implementační částí strategie CLLD. 

 žádost o podporu 

 implementační část 
strategie CLLD 

 specifická pravidla výzvy 
pro žadatele a příjemce 

Způsobilé výdaje jsou v souladu s činnostmi MAS. 

Proveditelnost 

Účelnost 

ANO – Způsobilé výdaje jsou v souladu 

s činnostmi MAS, popsanými v Pravidlech pro 

žadatele a příjemce. 

 žádost o podporu 

 specifická pravidla výzvy 
pro žadatele a příjemce 



NE -  Způsobilé výdaje nejsou v souladu s 

činnostmi MAS, popsanými v Pravidlech pro 

žadatele a příjemce. 

Projekt má přiřazeny indikátory pokrývající hlavní aktivity 

projektu. 
Účelnost 

ANO - Jsou přiřazeny monitorovací indikátory 

pokrývající hlavní aktivity projektu, včetně hodnot 

indikátorů. 

NE - Nejsou přiřazeny monitorovací indikátory 

pokrývající hlavní aktivity projektu, včetně hodnot 

indikátorů. 

 žádost o podporu 

 specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce 

Podpora provozních nákladů a nákladů na animaci odpovídá 

vzorci výpočtu alokace pro MAS.  
Hospodárnost 

ANO - Stanovená alokace odpovídá vzorci 

výpočtu alokace pro MAS. 

NE -  Stanovená alokace neodpovídá vzorci 

výpočtu alokace pro MAS. 

 žádost o podporu 

 specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce – 
vzorec výpočtu alokace  pro 
MAS 

 mapa území MAS 

 Příručka pro hodnotitele – 
příloha, rozloha území MAS 
a počet obyvatel MAS  

Žadatel má zajištěné administrativní, finanční a provozní 

kapacity k naplnění povinností pro operační programy. 

Proveditelnost 

Účelnost 

ANO - Údaje jsou konkrétně a srozumitelně 

popsány, jsou vzájemně provázané. 

NE -  Údaje nejsou konkrétně a srozumitelně 

popsány, nejsou vzájemně provázané. 

 žádost 

 implementační část 
strategie CLLD 

 


