Příloha č. 11

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji
RRC/10/2017 (dále jen „program“)
(schváleno usnesením rady kraje č. 14/1163 ze dne 30. 5. 2017)
Žádosti o podporu budou zkontrolovány a vyhodnoceny administrátorem programu –
odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

1.

Formální správnost
Ověření, zda byly dodrženy formální náležitosti podání žádosti
Splněno
Poznámk
(ano/ne
a
)

Formální náležitosti doručení
Žádost byla doručena v termínu dle článku X. odstavce 1
podmínek programu
Formální náležitosti obsahové
Obálka obsahuje pouze jednu žádost
Je předložena žádost o dotaci vč. požadovaných příloh dle čl. IX
v tomto složení:
a) Žádost o dotaci – Obecná část
b) Žádost o dotaci – Projektová část
c) Nákladový rozpočet projektu
d) Čestné prohlášení
e) Doklad o právní subjektivitě
f) Doklad o přidělení IČ
g) Doklad o volbě nebo jmenování statutárního orgánu
h) Smlouva o zřízení běžného účtu
i) Seznam studentů
j) Životopisy studentů dle písm. j)
k) Projektové záměry studentů dle písm. j)
l) Životopisy supervizorů/vedoucích vědeckých prací studentů dle
písm. j)
m) Hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2015
Žádost včetně povinných příloh je předložena v jednom listinném
provedení a na CD/DVD nosiči nebo USB flash disku (písm. a) až c)
a j) až m))
Výsledek ověření dodržení formálních náležitostí podání
žádosti (Splněno/Nesplněno – vyřazeno)
V případě nedodržení formálních náležitostí dle článku IX, odstavců 1. až 7. podmínek
programu, bude žadatel o dotaci e-mailem vyzván, aby nejpozději do 3 pracovních dnů
doložil chybějící doklady. V případě, že ve stanovené lhůtě nebudou doklady doloženy,
bude žádost vyřazena bez dalšího hodnocení.
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1. Přípustnost žadatelů a projektů
Ověření, zda žadatelé a jejich projekty splňují
ustanovení článků III. až VI. podmínek programu a
ustanovení o podpoře de minimis.

Splněno
(ano/ne
)

Poznámka

Připravovaný projekt je v souladu s cíli a prioritami programu dle
článku III. podmínek programu
Žadatelem je subjekt přijatelný z hlediska vymezení příjemců
podpory dle článku IV. podmínek programu
Příspěvek ke stipendiu je určen pro studenta doktorského studia
dle čl. VI odst. 3
Připravovaný projekt bude
Moravskoslezského kraje

realizován

v územním

obvodu

Případným poskytnutím dotace v požadované výši by nebyla
překročena hranice podpory de minimis
Max. výše požadované dotace je v souladu s článkem VI., odst. 5
programu:
o 2.000.000 Kč – 1. skupina
o 4.000.000 Kč – 2. skupina
o 9.000.000 Kč – 3. skupina
Podíl žadatele na celkových uznatelných nákladech je v souladu
s čl. VI, odst. 4
Výsledek ověření přípustnosti
(Splněno/Nesplněno – vyřazeno)

žadatelů

a

projektů

Při nesplnění kterékoli z výše uvedených podmínek bude žádost vyřazena z dalšího
posuzování.
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