Platnost od: 24. 8. 2018

Kontrolní list pro věcné hodnocení v opatření č. 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: 69 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD
Číslo výzvy ŘO: 06_16_076
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Hodnotitel: doporučeno
schvalovatel: doporučeno

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 2.2 Připravenost složek IZS k řešení rizik a katastrof - aktivita Stanice IZS Integrované strategie MAS Stolové hory
Číslo

Název kritéria

Referenční dokument

Popis pro hodnocení
Žadatel má uzavřenou smlouvu na plnění všech relevantních hlavních aktivit
projektu.
Žadatel má uzavřenou smlouvu na plnění alespoň části relevantních hlavních
aktivit projektu ve výši alespoň 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.
Žadatel nemá uzavřenou smlouvu na plnění žádných hlavních aktivit projektu
anebo má uzavřenou smlouvu na plnění pouze k části relevantních hlavních
aktivit projektu ve výši méně než 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Připravenost projektu.
1.
(Aspekt proveditelnosti)

2.

Finanční náročnost projektu.
(celkové způsobilé výdaje se zaokrouhlují
matematicky na celé Kč)

3.
(Aspekt efektivnosti a účelnosti)

Přidělené
hodnocení

Odůvodnění

10 bodů

5 bodů

0 bodů

Upřesnění hodnocení:
10 bodů – Hodnotitel přidělí 10 bodů, pokud žadatel předloží uzavřené smlouvy na plnění všech relevantních hlavních aktivit projektu, včetně případných uzavřených dodatků.*
5 bodů – Hodnotitel přidělí 5 bodů, pokud žadatel předloží uzavřené smlouvy na plnění alespoň části relevantních hlavních aktivit projektu, včetně případných uzavřených dodatků,
Žádost o podporu, včetně případných příloh
na které je zároveň dle rozpočtu projektu plánováno vynaložení alespoň 30 % hodnoty celkových způsobilých výdajů projektu.*
(smlouva na plnění zakázky, včetně případných 0 bodů – Hodnotitel přidělí 0 bodů, pokud žadatel nepředloží uzavřené smlouvy na plnění žádných hlavních aktivit projektu anebo pokud žadatel předloží uzavřené smlouvy na
uzavřených dodatků; kupní smlouvy)
plnění části relevantních hlavních aktivit projektu, na které je zároveň dle rozpočtu projektu plánováno vynaložení méně než 30 % hodnoty celkových způsobilých výdajů projektu.*
Pro vyhodnocení kritéria není důležité, jestli hlavní aktivity projektu realizuje jeden či více dodavatelů.
Hlavní aktivitou se rozumí činnosti spadající pod hlavní podporované aktivity uvedené v kapitole 3.2.3 „Podporované aktivity“ Specifických pravidel k výzvě č. 69 IROP.
Na výdaje, které jsou z povahy věci způsobilé, ale žadatel je v rámci projektu zařadil do nezpůsobilých výdajů, se toto kritérium nevztahuje; hodnotitel hodnotí pouze na základě
údajů, které se vztahují k celkovým způsobilým výdajům projektu.
*V případě, že bude žadatel řešit veškeré hlavní aktivity anebo část hlavních aktivit přímým nákupem, tedy mimo zadávací či výběrová řízení, tak se pro vyhodnocení tohoto kritéria
o těchto způsobilých výdajích uvažuje obdobně, jako by na ně smlouva na plnění zakázky uzavřená byla. To znamená, že pokud má žadatel na alespoň 30 % hodnoty celkových
způsobilých výdajů projektu uzavřenou smlouvu na plnění zakázky anebo je uhradil/uhradí přímým nákupem, a zároveň jsou tyto výdaje vynaloženy na hlavní aktivity projektu, pak
hodnotitel přidělí 5 bodů. Pokud má žadatel na veškeré způsobilé výdaje vynaložené na hlavní aktivity projektu uzavřenou smlouvu na plnění zakázky anebo je uhradil/uhradí
přímým nákupem, hodnotitel přidělí 10 bodů.

Žádost o podporu
Rozpočet projektu
Studie proveditelnosti, kap. 4, 10, 11

(Aspekt hospodárnosti)

Kategorie JPO.

Hodnocení
(body)

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti, kap. 3, 4
Stanovisko HZS Královéhradeckého kraje

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 2 000
000 Kč, včetně.
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 2 000
001 Kč do 2 750 000 Kč včetně.
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 2 750 001
Kč - 3 250 000 Kč včetně.
Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou vyšší než 3 250
000 Kč.
Obec má k datu předložení projektu zřízenou jednotku požární ochrany (§ 29
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), resp. Jednotku sboru dobrovolných
hasičů (dále jen "JSDH") kategorie II podle přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně.
Obec má k datu předložení projektu zřízenou jednotku požární ochrany (§ 29
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), resp. Jednotku sboru dobrovolných
hasičů (dále jen "JSDH") kategorie III podle přílohy zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně.

15 bodů
10 bodů
5 bodů
0 bodů

15 bodů

10 bodů

Rekonstrukce stávajícího objektu.
4.
(Aspekt efektivnosti a hospodárnosti)

5.

Počet zásahů JPO žadatele za poslední 3
kalendářní roky.
(Aspekt potřebnosti)

Stupeň nebezpečí v katastrálním území obce.
6.
(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti, kap. 3-5, 7-9

Počet předložených Zpráv o zásahu/Dílčích
zpráv o zásahu JPO žadatele
Studie proveditelnosti, kap. 5

Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávající stanice integrovaného záchranného
5 bodů
systému.
Projekt je zaměřen na výstavbu nové stanice integrovaného záchranného
0 bodů
systému.
Upřesnění hodnocení:
5 bodů – Hodnotitel přidělí 5 bodů, pokud bude ve studii proveditelnosti žadatelem popsáno, jak se projekt zaměřuje na rekonstrukci stávající stanice integrovaného záchranného
systému. Hodnotitel přidělí body i v případě, že je v rámci projektu postaven i nový samostatný objekt, tento objekt však musí být doplňkový ke stávající stanici IZS (např. garáž,
hasičská věž atd.) a v rámci projektu musí být rekonstruována i stávající stanice IZS.
0 bodů - Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud žadatel ve Studii proveditelnosti nepopíše, jak je projekt zaměřen na rekonstrukci stávající stanice IZS nebo pokud toto sice
popíše, ale nebudou naplněny jednotlivé parametry/podmínky této aktivity uvedené v předcházejícím popisu bodování.
JPO žadatele měla za poslední 3 celé kalendářní roky v součtu 21 a více zásahů.

10 bodů

JPO žadatele měla za poslední 3 celé kalendářní roky v součtu 6 až 20 zásahů.

5 bodů

JPO žadatele měla za poslední 3 celé kalendářní roky v součtu 5 a méně zásahů
anebo žadatel nedoložil počet výjezdů dle podmínek uvedených v "upřesnění
hodnocení" tohoto kritéria.

0 bodů

Upřesnění hodnocení:
10, 5, 0 bodů - Hodnotitel přidělí body na základě počtu zásahů JPO žadatele uvedených ve Studii proveditelnosti a tomuto počtu odpovídajících doložených Zpráv o zásahu/Dílčích
zpráv o zásahu. Ty žadatel dokládá jakožto přílohu/y žádosti o podporu v MS2014+. Pokud žadatel ve Studii proveditelnosti neuvede počet zásahů a současně nepředloží
odpovídající počet Zpráv o zásahu/Dílčích zpráv o zásahu, hodnotitel přidělí 0 bodů. V případě, že se uvedený počet zásahů JPO uvedený ve Studii proveditelnosti nebude rovnat
počtu předložených Zpráv o zásahu/Dílčích zpráv o zásahu, hodnotitel přidělí body na základě počtu předložených Zpráv o zásahu/Dílčích zpráv o zásahu. Zásahy, jež JPO žadatele
nemá zaznamenány ve Zprávách o zásahu/Dílčích zprávách o zásahu se pro účely vyhodnocení tohoto kritéria nezohledňují. Pro vyhodnocení tohoto kritéria se 3 celými kalendářníi
roky rozumí období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017; zásahy JPO žadatele vzniklé v období od 1. 1. 2018 (včetně) do podání žádosti o podporu se pro vyhodnocení tohoto kritéria
nezohledňují.

Místo realizace projektu leží v obci se stupněm nebezpečí III B dle přílohy č. 1 k
15 bodů
nařízení Královéhradeckého kraje č. 4/2016.
Místo realizace projektu leží v obci se stupněm nebezpečí III A dle přílohy č. 1 k
12 bodů
nařízení Královéhradeckého kraje č. 4/2016.
Místo realizace projektu leží v obci se stupněm nebezpečí II B dle přílohy č. 1 k
9 bodů
nařízení Královéhradeckého kraje č. 4/2016.
Žádost o podporu,
Místo realizace projektu leží v obci se stupněm nebezpečí II A dle přílohy č. 1 k
Studie proveditelnosti, kap. 3
6 bodů
Příloha č. 1 k Nařízení Královéhradeckého kraje nařízení Královéhradeckého kraje č. 4/2016.
č. 4/2016, ze dne 19. 9. 2016, kterým se
Žadatel nedoložil, v jakém stupni nebezpečí se dle přílohy č. 1 k nařízení
0 bodů
stanovují podmínky k zabezpečení plošného
Královéhradeckého kraje č. 4/2016 obec, ve které projekt realizuje, nachází.
pokrytí území Královéhradeckého kraje
Upřesnění hodnocení:
jednotkami požární ochrany (Věstník právních
15, 12, 9, 6 bodů - Hodnotitel přidělí 15, 12, 9 nebo 6 bodů, pokud bude ve studii proveditelnosti žadatelem popsáno, v jakém stupni nebezpečí se obec, ve které se projekt realizuje,
předpisů KHK, 2016, částka 8)
nachází. Uvedený stupeň nebezpečí musí vycházet z přílohy č. 1 k Nařízení Královéhradeckého kraje č. 4/2016, ze dne 19. 9. 2016, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení
plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany (Věstník právních předpisů KHK, 2016, částka 8).
Hodnotitel přidělí 0 bodů v případě, že žadatel ve studii proveditelnosti nepopíše, v jakém stupni nebezpečí se dle přílohy č. 1 k nařízení Královéhradeckého kraje č. 4/2016 obec, ve
které se projekt realizuje, nachází.

Celkový počet bodů

0

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl, je 35 bodů. Maximální počet bodů je 70.

Složení komise:
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Datum a místo konání hodnotící komise:

Podpisy přítomných členů hodnotící komise:

Závěrečné vyjádření komise (projekt splnil/nesplnil podmínky věcného
hodnocení)

Jméno a podpis zapisovatele:

