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V případě GP.

Formální kritéria

1

1.

Žádost byla dodána v tištěné podobě v obálce označené dle
požadavků výzvy a v počtu vyhotovení stanoveném v příslušné
výzvě.

2.

Číslování stránek tištěné verze žádosti je kontinuální (nechybí
stránky).

3.

Jsou dodány všechny požadované přílohy (povinné i specifické
dle příslušné výzvy).

4.

Pokud žadatel v žádosti označil, že jeho projekt je zařazen do
schváleného IPRM, doložil zařazení do IPRM rovněž svým
čestným prohlášením a potvrzením od příslušné obce?

5.

Počet listů jednotlivých příloh odpovídá počtu uvedenému
v Seznamu příloh.

6.

Žádost, seznam příloh a jednotlivé přílohy obsahují požadované
podpisy oprávněných osob.

Pro výzvy pro předkládání projektů vyhlášené od 15. 10. 2009 včetně

Ano

Ne

NR*

Kritéria přijatelnosti

Ano

1.

Žádost byla finálně uložena v systému Benefit7 ve formuláři
odpovídajícímu dané výzvě a verze elektronické a tištěné žádosti
jsou (dle kontrolních znaků - Hash) shodné.

2.

Žadatel splňuje definici pro předkladatele projektu uvedenou
v příslušné výzvě a má sídlo na území České republiky (v případě
právnické osoby) nebo je občanem EU s trvalým pobytem a
povolením k podnikání vydaným na území České republiky
(v případě fyzické osoby).

3.

Partner je právnická nebo fyzická osoba se sídlem v některém
členském státě EU a je oprávněným partnerem dle textu výzvy.

4.

Cílové skupiny jsou v souladu s textem výzvy a splňují podmínku
územní způsobilosti pro OP LZZ.

5.

Předpokládaná doba realizace projektu nepřesahuje maximální
dobu stanovenou ve výzvě s tím, že realizace projektu musí být
ukončena nejpozději do 30. 6. 2015.

6.

Požadovaný objem finanční podpory je v rozmezí stanoveném ve
výzvě.

7.

Ne

NR

Plánované aktivity projektu jsou v souladu s textem výzvy.

8.

Vyčíslení nepřímých nákladů odpovídá podílu stanovenému
v příslušné výzvě.

9.

Podpora z OP LZZ ve struktuře výdajů respektuje limity pro
jednotlivé skupiny výdajů stanovené jak obecnými pravidly OP
LZZ tak i příslušnou výzvou.

10.

Požadovaná veřejná podpora, příp. podpora de minimis
respektuje podmínky a limity stanovené jak obecnými pravidly OP
LZZ tak i příslušnou výzvou.

* Pokud pracovník vyplňující hodnocení zaškrtne u některého z kritérií políčko NR, je povinen vyplnit
v IS Monit7+ komentář zdůvodňující tuto skutečnost. Komentáře se zobrazují v tiskové sestavě.

V …………….……… dne ……………….
podpis oprávněného pracovníka
(administrátora GG, ZS/ŘO)

