
 

Projekt má zkrácenou dobu realizace 
 

upřesnění výkladu preferenčního kritéria 

 

V rámci věcného hodnocení projektů může žadatel obdržet body za preferenční kritérium 

Projekt má zkrácenou dobu realizace. Aby žadatel mohl za toto kritérium obdržet příslušné 

bodové ohodnocení, musí být v žádosti o dotaci u Harmonogramu projektu dodrženy 

následující termíny: 

 

Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF:     nejpozději 31.12. 2018 

(v případě Žádostí o dotaci, u kterých žadatel neprovádí výběrové/zadávací řízení) 

 

Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na RO SZIF:       nejpozději 28.2. 2019 

(v případě Žádostí o dotaci, u kterých žadatel provádí výběrové/zadávací řízení) 

 

!!! Upozorňujeme žadatele, že v případě obdržení bodů za toto preferenční kritérium 

bude povinen dodržet lhůtu odvíjející se od data skutečného podpisu právního aktu !!! 

 

Pro účely bodového hodnocení MAS stanovila výše uvedené termíny v souladu s lhůtami 

uvedenými v Pravidlech. Výpočet uvedených lhůt je uveden níže: 

 

Žádosti o dotaci, u kterých žadatel neprovádí výběrové/zadávací řízení: 

a) RO SZIF provádí ověření administrativní kontroly, kontrolu přijatelnosti, kontrolu dalších 

podmínek a hodnocení finančního zdraví po registraci Žádosti o dotaci na RO SZIF 

b) v případě zjištěných odstranitelných nedostatků bude žadatel vyzván k odstranění do 18.8. 2017 

c) odstranění nedostatků nutné provést do 1.9. 2017 

d) kontrola doplněné dokumentace RO SZIF do 22.9. 2017 

e) poté následuje schvalování žádostí RO SZIF a podpis Dohody (lhůty nejsou Pravidly stanoveny) 

f) předpokládaný termín podpisu Dohody je prosinec 2017 – od data podpisu Dohody se počítá lhůta 

12 měsíců. 

 

Žádosti o dotaci, u kterých žadatel provádí výběrové/zadávací řízení: 

a) předložení dokumentace k zadávacímu řízení na MAS (25.8. 2017) 

b) předložení dokumentace k zadávacímu řízení na RO SZIF (1.9. 2017) 

c) poté RO SZIF provádí ověření administrativní kontroly, kontrolu přijatelnosti, kontrolu dalších 

podmínek a hodnocení finančního zdraví 

d) v případě zjištěných odstranitelných nedostatků bude žadatel vyzván k odstranění do 27.10. 2017 

e) odstranění nedostatků nutné provést do 10.11. 2017 

f) kontrola doplněné dokumentace RO SZIF do 1.12. 2017 

g) poté následuje schvalování žádostí RO SZIF a podpis Dohody (lhůty nejsou Pravidly stanoveny) 

h) předpokládaný termín podpisu Dohody je únor 2018 – od data podpisu Dohody se počítá lhůta 12 

měsíců. 


