Platnost od: 24. 8. 2018

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti v opatření č. 2.2 Připravenost složek IZS k řešení rizik a katastrof - aktivita Stanice IZS
Integrované strategie MAS Stolové hory
Název výzvy MAS: 5. výzva MAS Stolové hory - IROP - Stanice IZS - I
Číslo výzvy MAS: 046/06_16_076/CLLD_16_01_092
Název výzvy ŘO: Výzva č. 69 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD
Číslo výzvy ŘO: 06_16_076
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Hodnotitel: doporučeno
schvalovatel: doporučeno

napravitelné kritérium
nenapravitelné kritérium

Kritéria formálních náležitostí - napravitelná
Číslo

Název kritéria

Referenční dokument

Způsob hodnocení kořenového
kritéria

1.
Žádost o podporu je podána v předepsané formě
Je žádost podána přes MS2014+?
Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s informacemi uvedenými ve studii proveditelnosti?

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti, kap. 1 - 15
Text výzvy MAS

Jsou v žádosti o podporu na záložce veřejné zakázky vyplněny stavy veřejných zakázek (plánována, zahájena,
zadána aj.) a odpovídají informacím uvedeným ve studii proveditelnosti/žádosti o podporu, příp. doloženým
smlouvám na plnění zakázek?

2.

ANO – Žádost o podporu je podána v
předepsané formě a obsahově splňuje
všechny náležitosti.
NE - Žádost o podporu není podána v
předepsané formě nebo obsahově
nesplňuje všechny náležitosti.

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.
Žádost podepsal:
• statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? Pokud je žádost
podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady, odpověď
je NR.
• pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární
zástupce, nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na základě usnesení z jednání Žádost o podporu
Rady, odpověď je NR.
Příloha žádosti - plná moc
• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty,
případně Plné moci)?
Pokud žádost podepsal statutární zástupcen či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo je
doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.
• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně
Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání
zastupitelstva, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.

3.
Jsou doloženy všechny povinné přílohy požadované v dokumentaci k výzvě MAS.

ANO – Žádost v elektronické podobě je
podepsána statutárním zástupcem nebo
pověřeným zástupcem.
NE - Žádost v elektronické podobě není
podepsána statutárním zástupcem nebo
pověřeným zástupcem.

Přidělené
hodnocení (A/N/
NR/
Nehodnoceno)

Odůvodnění

• Plná moc (záložka Plné moci)
Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu, např. na podpis
žádosti? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

• Dokumentace k zadávacím a výběrovovým řízením (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky)
Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu?
(záložka Veřejné zakázky)
Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení zahájeno nebo probíhá a nebylo
dosud ukončeno, je odpověď NR.

• Stanovisko HZS kraje
Je doloženo stanovisko HZS kraje, vytvořené dle přílohy č. 7B Specifických pravidel pro žadatele a příjece výzvy
č. 69 IROP?
Stanovisko HZS kraje se týká všech projektů obcí a státních organizací, zaměřených na
jednotky sboru dobrovolných hasičů a jednotky HZS podniku s územní působností.
Pokud doložené stanovisko HZS kraje není vytvořeno dle přílohy č. 7B Spec. pravidel výzvy č. 69 IROP, avšak
údaje v něm uvedené svým obsahem odpovídají požadavkům dle dané přílohy č. 7B, hodnotitel to akceptuje.

• Studie proveditelnosti
Je doložena Studie proveditelnosti?
Je Studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy dané přílohou č. 4B Specifických pravidel pro žadatele a
příjemce upravené dle MAS? (Osnova je uveřejněna na webu MAS Stolové hory pod výzvou v seznamu příloh
výzvy.)
Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie
proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.

• Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
V případě, že žadatel v období realizace projektu předpokládá jiné peněžní příjmy (např. prodej nahrazovaného
majetku), je doložen výpočet čistých jiných peněžních příjmů dle vzoru uvedeného v příloze č. 29 Obecných
pravidel pro žadatele a příjemce?
V případě, že žadatel nepředpokládá jiné peněžní příjmy v období realizace projektu, je odpověď nerelevantní.

• Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní
smlouva nahrazující územní řízení (záložka Dokumenty)
Pokud se projekt netýká stavby, nebo není vyžadováno územní řízení, odpověď je NR.
Hodnotitel kontroluje, zda jsou doložené dokumenty platné (např. je-li doloženo územní rozhodnutí s nabytím
právní moci, zda toto nepozbylo platnosti).
Pokud žadatel požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo pokud stavba
nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas, tuto přílohu nedokládá. Musí však přiložit dokument, ve
kterém je uvedeno, že příloha je nerelevantní.
Je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci?
V případě, že se projekt netýká stavby, nebo stavba nevyžaduje územní rozhodnutí/územního řízení, odpověď je
NR. Pokud je doložen územní souhlas, nebo účinná veřejnoprávní smlouva, odpověď je NR. V případě, že jde o
sloučené územní a stavební řízení, odpověď je NR. Dokument je nutné doložit s datem nabytí právní
moci/vydání/uzavření, které bude odpovídat nejpozději dnu podání žádosti o podporu.
Je doložen územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení?
V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, nebo pokud je doloženo územní rozhodnutí s nabytím
právní moci, nebo v případě, že se projekt netýká stavebních prací, které podléhají územnímu řízení, odpověď je
NR. Dokument je nutné doložit s datem nabytí právní moci/vydání/uzavření, které bude odpovídat nejpozději
dnu podání žádosti o podporu.
Je doložen dokument, ve kterém je uvedeno, že tato příloha je nerelevantní?
Tento dokument žadatel přikládá v případě, že požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení nebo pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas.

• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební
povolení.
Pokud byl na stavbu vydán územní souhlas a stavba nepodléhá povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení,
žadatel tuto přílohu nedokládá, odpověď je NR.
Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.

Je doloženo stavební povolení s nabytím právní moci? Hodnotitel zkontroluje také to, zda stavební povolení s
nabytím právní moci nepozbylo platnosti.
Pokud byla doložena žádost o stavební povolení, stavební povolení bez nabytí právní moci, ohlášení, souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, návrh
veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, společné územní rozhodnutí a stavební povolení s
nabytím právní moci, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, nebo
stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.
Je doložena žádost o stavební povolení, popř. stavební povolení bez nabytí právní moci?
Pokud bylo doloženo pravomocné stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující
stavební povolení, společné územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci, žádost o vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební
povolení či ohlášení, odpověď je NR.
Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.
Je žádost o stavební povolení potvrzena stavebním úřadem?
Pokud nebyla doložena žádost o stavební povolení, odpověď je NR.
Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.
Je doloženo ohlášení?
Pokud bylo doloženo stavební povolení, žádost o stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, návrh veřejnoprávní smlouvy
nahrazující stavební povolení, společné územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci, žádost o
vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují
stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.
Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.
Je ohlášení potvrzeno stavebním úřadem?
Pokud nebylo předloženo ohlášení, odpověď je NR.
Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.
Jsou k žádosti o stavební povolení/k ohlášení doloženy všechny přílohy (pokud nejsou doloženy v jiné příloze
žádosti o podporu)?
Pokud nebylo předloženo ohlášení, či žádost o stavební povolení, či stavební povolení, odpověď je NR.
Je doložen souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru?
Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, veřejnoprávní smlouva
nahrazující stavební povolení, návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, společné územní
rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.
Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.
Je doložena veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení?
Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, žádost
o stavební povolení, návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, společné územní rozhodnutí a
stavební povolení s nabytím právní moci, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.
Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.
Je doložen návrh veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje stavební povolení?
Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, žádost
o stavební povolení, návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, společné územní rozhodnutí a
stavební povolení s nabytím právní moci, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.
Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.
Je doloženo společné územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci?
Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, žádost
o stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, návrh veřejnoprávní smlouvy
nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, nebo
stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.

Žádost o podporu, včetně příloh
žádosti o podporu,
Text výzvy MAS
Specifická pravidla pro žadatele a
příjemce

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny
povinné přílohy a obsahově splňujı ́
náležitosti, které požaduje MAS v
dokumentaci k výzvě.
NE - K žádosti nejsou doloženy všechny
povinné přílohy nebo obsahově nesplňujı ́
náležitosti, které požaduje MAS v
dokumentaci k výzvě.

Je doložena žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení?
Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, žádost
o stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, návrh veřejnoprávní smlouvy
nahrazující stavební povolení, společné územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci, nebo
stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.
Popsal žadatel v kapitole č. 10 ve Studii proveditelnosti, jaký stupeň stavebního řízení je pro jeho projekt
relevantní, či zda jeho projekt nepodléhá stavebnímu řízení?
Pokud se projekt netýká stavebních prací, které podléhají stavebnímu řízení, odpověď je NR.
Pokud se projekt netýká stavby ani stavebních prácí, je odpověď NR.

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení (záložka Dokumenty)?
Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního
povolení/ohlášení, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby, je odpověď NR.
Je doložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby (záložka Dokumenty)?
Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního
povolení/ohlášení, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, je
odpověď NR.
Je doložená projektová dokumentace součástí žádosti o stavební povolení/ohlášení, nebo je označena razítkem
stavebního úřadu (dostačující je razítko a podpis vč. označení stavebního úřadu na přední straně desek
projektové dokumentace)?
Pokud projekt nepočítá stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je
odpověď NR.
Je doložena projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem?
Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení
nebo ohlášení, je odpověď NR.
Je doložena projektová dokumentace pro provádění stavby?
Pokud nebyla zpracována, odpověď je NR.
Je doložena dokumentace k oznámení o záměru v území?
Žadatel dokládá, pokud byl na stavbu vydán územní souhlas a stavba nepodléhá povinnosti povolení nebo
ohlášení. V ostatních případěch je odpověď nerelevantní.

• Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
Žadatel dokládá výpisy z katastru nemovitostí u majetku, který bude předmětem projektu. Výpis z katastru
nemovitostí nesmí být k datu podání žádosti starší než 3 měsíce.
Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, dokládá
listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku, např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo
smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti, která
bude předmětem projektu, minimálně do konce udržitelnosti projektu.
V případě doložení smlouvy o smlouvě budoucí musí žadatel doložit nejpozději do vydání Rozhodnutí/Stanovení
výdajů formou Žádosti o změnu projektu (viz kap. 16 Obecných pravidel) výpis z katastru nemovitostí, kde je
zapsán jako vlastník nebo jako subjekt s právem hospodaření.
Je žadatel zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nemovitosti, subjekt s právem hospodaření nebo je v KN
zapsáno jeho jiné právo k užívanému majetku? Pokud žadatel doložil listinu, která osvědčuje jeho jiné právo k
uvedenému majetku, je odpověď nerelevantní.
Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitosti jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření a doložil
listinu, která osvědčuje jiné právo k uvedenému majetku, je stanovena platnost této listini minimálně do konce
udržitelnosti projektu, tj. 5 let od plánovaného ukončení projektu? Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník
nemovitosti, subjekt s právem hospodaření nebo je v KN zapsáno jeho jiné právo k užívanému majetku, je
odpověď nerelevantní.

• Položkový rozpočet stavby

Je doložen zjednodušený rozpočet stavby , tzn. Stanovení ceny stavebních prací pro hlavní aktivity projektu
(Stavební rozpočet dle Specifických pravidel, ve členění na stavební objekty, popř. dílčí stavební, nebo funkční
celky)?
Pokud je doložen položkový rozpočet stavby, dle stupně PD, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými
stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení, je odpověď NR.
Je doložen položkový stavební rozpočet, který odpovídá svým detailem a strukturou zpracování příslušnému
stupni projektové dokumentace?
Pokud je doložen zjednodušený rozpočet stavby, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými úpravami, které
podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

• Zprávy o zásahu/Dílčí zprávy o zásahu
Je doložen počet zásahů JPO žadatele za poslední 3 celé kalendářní roky (tj. za období od 1. 1. 2015 do 31. 12.
2017)?
Počet zásahů se dokládá předložením Zpráv o zásahu/Dílčích zpráv o zásahu (vypracovávaných v souladu s
vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany).
Pokud žadatel nemá žádné Zprávy o zásahu/Dílčí zprávy o zásahu, které by doložil anebo je doložit nehodlá, je
odpověď NR. Neexistence doložitelných Zpráv o zásahu/Dílčích zpráv o zásahu anebo úmysl nedoložit je v
projektu, musí být patrná z žádosti o podporu či z jejích příloh.

Kritéria přijatelnosti - napravitelná
Číslo

Název kritéria

Referenční dokument

Způsob hodnocení kořenového
kritéria

1.
Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 3-5, 7, 911
SCLLD MAS Stolové hory,
Je projekt zaměřen na podporu stanice integrovaného záchranného systému?
Text výzvy MAS,
Specifická pravidla pro žadatele a
Jsou aktivity, popsané ve studii proveditelnosti/žádosti o podporu (záložka Popis projektu), v souladu s
podporovanými aktivitami dle Specifických pravidel, kapitola 3.4.2 Podporované aktivity, a dle výzvy MAS, části příjemce
"Věcné zaměření - Podporované aktivity" a v souladu s cíli uvedenými v příslušné části PR IROP SCLLD MAS
Stolové hory?

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami MAS

ANO – Projekt je svým zaměřením v
souladu s cíli a podporovanými aktivitami
MAS.
NE – Projekt není svým zaměřením v
souladu s cíli a podporovanými aktivitami
MAS.

2.
Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.
Realizace projektu byla zahájena nejdříve 1. 1. 2014.
Reralizace projektu nebyla ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.
Realizace projektu bude ukončena nejpozději do 31. 12. 2022.
Cílová skupina odpovídá výzvě MAS Stolové hory (obyvatelé ČR, orgány krizového řízení obcí a krajů a
organizačních složek státu, složky integrovaného záchranného systému ).
Činí míra požadované podpory z EFRR maximálně 95 % celkových způsobilých výdajů, tzn. je míra
spolufinancování žadatele v rámci celkových způsobilých výdajů alespoň ve výši 5 %?
Odpovídají indikátory uvedené v Žádosti o podporu a Studii proveditelnosti indikátorům uvedeným ve výzvě
MAS a zárověň indikátorům uvedeným ve Specifických pravidlech k příslušné aktivitě, na kterou je projekt
zaměřen?
Jsou stanovena výchozí hodnota povinného indikátoru 5 75 01 uvedeného ve Specifických pravidlech pro
žadatele a příjemce?
Jsou stanovena cílová hodnota povinného indikátoru 5 75 01 uvedeného ve Specifických pravidlech pro
žadatele a příjemce?

Text výzvy MAS,
Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 3-5, 9,
10

ANO – Projekt je v souladu s podmínkami
výzvy MAS.

NE – Projekt není v souladu
s podmínkami výzvy MAS.

Přidělené
hodnocení
(A/N/NR/
Nehodnoceno)

Odůvodnění

Území realizace projektu je na území MAS Stolové hory.
(V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS; výdaje
spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé).

3.

ANO – Žadatel splňuje definici
oprávněného příjemce pro příslušný
specifický cíl a výzvu MAS.

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS
Žádost o podporu,
Text výzvy MAS,
Specifická pravidla pro žadatele a
příjemce

NE – Žadatel nesplňuje definici
oprávněného příjemce pro příslušný
specifický cíl a výzvu MAS.

ANO – Žadatel spadá mezi oprávněné
žadatele/příjemce uvedené v části
"Zacílení podpory" výzvy MAS.

Spadá žadatel mezi oprávněné žadatele/příjemce uvedené v části "Zacílení podpory" výzvy MAS?
NE – Žadatel nespadá mezi oprávněné
žadatele/příjemce uvedené v části
"Zacílení podpory" výzvy MAS.

4.

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů
stanovenou ve výzvě MAS.
Maximální výše CZV na projekt je 7 500 000 Kč.
Pozn. do celkových výdajů projektu musí být vždy zahrnuto i DPH, a to i v případě, kdy
žadatel uplatňuje nárok na odpočet u FÚ.

Text výzvy MAS,
Žádost o podporu

ANO – Projekt respektuje minimální a
maximální hranici celkových způsobilých
výdajů.
NE – Projekt nerespektuje minimální a
maximální hranici celkových způsobilých
výdajů.

5.

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny
Je dodržen limit pro nákup pozemků stanovený na 10 % celkových způsobilých výdajů
projektu? (Aplikace limitu je blíže uvedena na str. 45 Specifických pravidel.)

6.

Žádost o podporu,
Rozpočet projektu,
Studie proveditelnosti, kap. 10, 11
Specifická pravidla pro žadatele a
příjemce

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj,
rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)
Uvedl žadatel v kap. 13 Studie proveditelnosti, zda má projekt vliv na horizontální priority
IROP a je tento vliv pozitivní nebo neutrální?
Pokud tyto informace žadatel uvedl v jiné kapitole Studie proveditelnosti či v žádosti o
podporu, hodnotitel to akceptuje.

NE – Projekt nerespektuje limity
způsobilých výdajů.
ANO – Žadatel uvedl vliv projektu na
horizontální priority IROP, který je
pozitivní nebo neutrální.
NE – Žadatel neuvedl vliv projektu na
horizontální priority IROP anebo je tento
vliv negativní.
ANO – Projekt má pozitivní nebo
neutrální vliv na podporu rovných
příležitostí a nediskriminace.

Má projekt pozitivní nebo neutrální vliv na horizontální prioritu IROP - podpora rovných příležitostí a
nediskriminace?
Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 13
Má projekt pozitivní nebo neutrální vliv na horizontální prioritu IROP - podpora rovnosti mezi muži a ženami?

ANO – Projekt respektuje limity
způsobilých výdajů.

NE – Projekt má negativní vliv na
podporu rovných příležitostí a
nediskriminace.
ANO – Projekt má pozitivní nebo
neutrální vliv na podporu rovnosti mezi
muži a ženami.
NE – Projekt má negativní vliv na
podporu rovnosti mezi muži a ženami.

Má projekt pozitivní nebo neutrální vliv na horizontální prioritu IROP - podpora udržitelného rozvoje (životní
prostředí)?

ANO – Projekt má pozitivnií nebo
neutrální vliv na podporu udržitelného
rozvoje (životní prostředí).
NE – Projekt má negativní vliv na
podporu udržitelného rozvoje (životní
prostředí).

7.

Potřebnost realizace je odůvodněná
Zdůvodnil žadatel v kap. 5 Studie proveditelnosti potřebnost projektu?
Pokud tyto informace žadatel uvedl v jiné kapitole Studie proveditelnosti či v žádosti o
podporu, hodnotitel to akceptuje.

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 5

ANO – Žadatel zdůvodnil potřebnost
realizace projektu.
NE – Žadatel nezdůvodnil potřebnost
realizace projektu.

6.

Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 1 - 15
MAS Stolové hory.
Je žádost o podporu v souladu s kapitolou 10.2.2 Strategické části SCLLD MAS Stolové hory? SCLLD MAS Stolové hory

Hodnocení hodnotitelem:

ANO – Projekt je v souladu se
schválenou strategií - Strategie
komunitně vedeného rozvoje území MAS
Stolové hory: projekt spadá mezi typy
projektů vymezené v opatření 2.2
Připravenost složek IZS k řešení rizik a
katastrof v části věnované stanicím IZS
(kap. 10.2.2 Strategické části SCLLD).
NE – Projekt není v souladu se
schválenou strategií - Strategie
komunitně vedeného rozvoje území MAS
Stolové hory: projekt nespadá mezi typy
projektů vymezené v opatření 2.2
Připravenost složek IZS k řešení rizik a
katastrof v části věnované stanicím IZS
(kap. 10.2.2 Strategické části SCLLD).

Podpis:

Datum:

Podpis:

Datum:

Jméno a příjmení hodnotitele:
Schválení schvalovatelem:
Jméno a příjmení schvalovatele:

Výsledek hodnocení:

