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Kritérium formálních
náležitostí

Typ
kritéria

Číslo
1
kritéria

Název kritéria

Byly dodány všechny povinné přílohy?

ANO

2
NE

4

Je dotčené území vymezeno na základě statisticky
podložených charakteristik?

ANO

Kritéria přijatelnosti

NE

ANO
5

Vychází SWOT analýza ze socioekonomické analýzy?
NE
NERELEVANTNÍ

ANO
6

Vychází analýza potřeb ze socioekonomické analýzy?

NE
1
2

2

Splňuje
ano/ne/
nerelevantní

Odůvodnění / požadavek

Odůvodnění:
MAS doložila všechny relevantní přílohy a součásti a přílohy ŽoZ.
Doložené součásti, přílohy ŽoZ obsahují informace o novém území
– obec Bratronice. Informace se napříč doloženými součástmi
a přílohami ŽoZ shodují.
Odůvodnění:
Požadavek:
Odůvodnění:
MAS doložila aktualizovanou kapitolu obsahující Popis území a
zdůvodnění výběru v souvislosti s rozšířením území MAS o obec
Bratronice. MAS v analytické části aktualizovala hodnoty základních
ukazatelů sledovaných na úrovni území MAS.
Odůvodnění:
Požadavek:
Odůvodnění:
Úpravy a doplnění informací v Socioekonomické analýze nejsou v
přímém rozporu s výroky SWOT analýzy. SWOT analýza je
významnou součástí strategie a propojuje její Analytickou
a Strategickou část.
Odůvodnění:
Požadavek:
MAS neprovedla úpravy v Socioekonomické analýze (s výjimkou
kap. vymezující území MAS a zdůvodnění výběru) a zároveň MAS
neprovedla úpravu SWOT analýzy.
Odůvodnění:
Úpravy a doplnění informací v Socioekonomické analýze nejsou v
přímém rozporu s výroky Analýzy problémů a potřeb.
Analýza problémů a potřeb je dostatečným podkladem pro
Strategickou část strategie – vymezuje témata pro cíle, opatření a
aktivity nově doplněné do strategické části
Odůvodnění:
Požadavek:

Dle přílohy č. 2 MPIN
Hodnotitel vyplní příslušnou část hodnocení. Je-li hodnocení kladné (tj. ANO), nejsou Odůvodnění ani Požadavek u výroku „NE“ vyplněny.

Typ
kritéria

Číslo
1
kritéria

Název kritéria

NERELEVANTNÍ
ANO
7

Představuje SWOT analýza a analýza potřeb východisko
strategické části pro stanovení strategických cílů,
specifických cílů a opatření integrované strategie?

ANO

8

Odůvodnění / požadavek

MAS neprovedla úpravy v Socioekonomické analýze (s výjimkou
kap. vymezující území MAS a zdůvodnění výběru) a zároveň MAS
neprovedla úpravu SWOT analýzy (a)nebo Analýzy problémů
a potřeb.
Odůvodnění:
Odůvodnění:

NE
NERELEVANTNÍ

Obsahuje SCLLD popis takových opatření, která jsou
vzájemně integrovaná (navázaná, podmíněná)?

2

Splňuje
ano/ne/
nerelevantní

NE

NERELEVANTNÍ

Požadavek:
MAS neprovedla změny ve SWOT analýze ani v Analýze problémů
a potřeb a zároveň neprovedla změny strategické části.
Odůvodnění:
Odůvodnění:
Požadavek:
MAS neprovedla v návaznosti na změnu území doplnění strategické
části strategie (mimo doplnění opatření/fiche Akčního plánu –
v tomto případě se postupuje podle "Pokynů pro hodnotitele
formálních náležitostí a přijatelnosti Strategií komunitně vedeného
místního rozvoje - Hodnocení žádostí o změnu spočívajících
v přidání nových opatření/fiche Akčního plánu SCLLD").

