Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti v rámci
Opatření Ž1.1 Vybavenost a modernizace složek integrovaného záchranného systému
SCLLD MAS České středohoří
Platné od 8.11.2018
napravitelné kritérium
nenapravitelné kritérium

Název výzvy MAS: MAS České střehodoří - IROP - Ochrana území
Číslo výzvy MAS: 5
Název výzvy ŘO: Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD
Specifická pravidla: verze 1.1, platnost od 3.10.2017
Obecná pravidla: verze 1.11, platnost od 15.5.2018
Číslo výzvy ŘO: 69
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Hodnotitel: Alena Trnková
schvalovatel: Ing. Bohumír Jasanský

Kritéria formálních náležitostí - napravitelná
Číslo

Název kritéria

Ano/Ne/Nerelevantní/N
ehodnoceno

Způsob hodnocení

Referenční dokument

1. Žádost o podporu je podána v předepsané formě
1.1 Je žádost podána přes MS2014+?
1.2
1.3

Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s informacemi uvedenými ve studii
proveditelnosti/podklady pro hodnocení/podnikatelském plánu?
Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? U jednoetapového projektu je
odpověď NR.

1.4

Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? U jednoetapového projektu
je odpověď NR.

1.5

Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první
etapy a ukončení poslední etapy projektu? U jednoetapového projektu je odpověď NR .

1.6

Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a
ukončení etapy projektu? U víceetapového projektu je odpověď NR.

ANO - žádost o
podporu je podána v
předepsané formě

Žádost o podporu;
Pravidla pro žadatele a
příjemce

NE

1.7 Jsou v Žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?

2. Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.
2.1.

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, odpověď je NR.

Žádost podepsal pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? Pokud žádost

ANO - žádost o podporu
je podepsána
statutárním zástupcem
nebo pověřeným
zástupcem žadatele

2.1. podepsal statutární zástupce, nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na
základě usnesení z jednání Rady, odpověď je NR.
Žádost podepsal pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí
(záložka Dokumenty, případně Plné moci)?
2.1.
Pokud žádost podepsal statutární zástupcen či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo je
doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.

Žádost o podporu; Plná
moc/Pověření

NE

Žádost podepsal pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné

2.1. 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 a
obsahově splňují všechny náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS
Plná moc (záložka Plné moci)

3.1

Je doložena plná moc/pověření/usnesení v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti? V
případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

3.2

Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou
pravomoci převedeny? (záložka Plné moci) V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

3.3

Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec
zplnomocněn na podpis žádosti o podporu? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

3.4

Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? V případě, že žádost
podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

Zadávací a výběrová řízení
Je doložena uzavřená smlouva (případně uzavřené dodatky) na plnění zakázky, kterou uplatňuje v projektu?

3.5 Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení zahájeno nebo probíhá a nebylo
dosud ukončeno, je odpověď NR.

Stanovisko HZS kraje
3.6 Je doloženo Stanovisko HZS kraje?

3.7

Je Stanovisko HZS kraje vytvořeno podle osnovy dané přílohou č. 7A Specifických pravidel pro žadatele a
příjemce?

Studie proveditelnosti
ANO - k žádosti o
podporu jsou doloženy
všechny povinné přílohy
a obsahově splňují
náležitosti, požadované v Žádost o podporu;
dokumentaci k výzvě
Přílohy žádosti; Výzva
MAS

3.8 Je doložena Studie proveditelnosti?

MAS; Specifická pravidla
pro žadatele pro 69.
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NE - nejsou doloženy
všechny povinné přílohy výzvu IROP
a obsahově splňují
náležitosti, požadované v
dokumentaci k výzvě
MAS

Odůvodnění

3.9

ANO - k žádosti o
podporu jsou doloženy
všechny povinné přílohy
a obsahově splňují
náležitosti, požadované v Žádost o podporu;
dokumentaci k výzvě
Přílohy žádosti; Výzva
MAS

Je Studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy dané přílohou č. 4 Specifických pravidel pro žadatele a
příjemce?
Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie
proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.

MAS; Specifická pravidla
pro žadatele pro 69.

NE - nejsou doloženy
všechny povinné přílohy výzvu IROP
a obsahově splňují
náležitosti, požadované v
dokumentaci k výzvě
MAS

Výpočet čistých jiných finančních příjmů
Je doložen Výpočet čistých jiných peněženích příjmů?

3.10 Pokud žadatel nemá jiné peněžní příjmy v období realizace projektu (např. prodej původního vybavení, které je
nahrazováno výstupem projektu) je odpověď NR.

3.11

Je Výpočet čistých jiných peněžních příjmů vytvořen podle osnovy dané přílohou č. 29 Obecných pravidel pro
žadatele a příjemce?
Pokud žadatel nemá jiné peněžní příjmy v období realizace projektu (např. prodej původního vybavení, které je
nahrazováno výstupem projektu) je odpověď NR.

Partnerská smlouva
Je/jsou doložena/y Partnerská/é smlouva/y dle vzoru přílohy č. 16 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce?
3.12
Pokud žadatel nedodá Partnerskou/é smlouvu/y je odpověď NR.

Čestné prohlášení příp. kopie technického průkazu vozidla
3.13 Je doloženo Čestné prohlášení příp. kopie technického průkazu vozidla?

Čestné prohlášení Dislokace stanice HZS ČR
3.14 Je doloženo Čestné prohlášení Dislokace stanice HZS ČR?

Kopie dokumentu o zapsání jednotky v zóně havarijního plánování
3.15

Je doložena kopie dokumentu o zapsání jednotky v zóně havarijního plánování?
zóně havarijního plánování, je odpověď NR.

Pokud JSDH není zařazena v

Seznam zásahů
3.16 Je doložen Seznam zásahů?

Kritéria přijatelnosti - nenapravitelná
Číslo

Ano/Ne/Nerelevantní/N
ehodnoceno

Název kritéria

Způsob hodnocení

Referenční dokument

Odůvodnění

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

4.

Obec, která zřizuje jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně)

ANO - žadatel splňuje
Žádost o podporu;
definici oprávěnného
žadatele pro danou výzvu Výzva MAS
NE

Jednotka sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně)

ANO - žadatel statutární zástupci
žadatele nebo osoba
pověřená uvedla čestné
prohlášení (dotační
podvod, poškozování
zájmů EU)
NE - žadatel neuvedl
čestné prohlášení

5. Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný

Čestné prohlášení

Kritéria přijatelnosti - napravitelná
Číslo

6.

Název kritéria

Ano/Ne/Nerelevantní/N
ehodnoceno

Způsob hodnocení
ANO - projekt je v
souladu s programovým
rámcem SCLLD

Projekt je v souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro
území MAS České středohoří na období 2014 - 2020

NE - projekt není v
souladu s programovým
rámcem SCLLD

Referenční dokument

Žádost o podporu; Studie
proveditelnosti; SCLLD MAS
České středohoří

7. Projekt je v souladu s podmínkami Výzvy MAS.
7.1 Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1.1.2014 a 31.12.2020?
7.2 Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?
7.3

ANO - projekt je v
souladu s podmínkami
výzvy MAS

Spadají cílové skupny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast/cílové skupiny) do podporovaných
cílových skupin?

7.4 Odpovídají podporované aktivity výzvě č. 5 MAS České středohoří?

NE - projekt není v
souladu s podmínkami
výzvy MAS

7.5 Jsou způsobilé výdaje v rozsahu daném ve výzvě č. 5 MAS České středohoří?

Žádost o podporu;
Studie proveditelnosti;
Výzva MAS

Odpovídají indikátory uvedené v Žádosti o podporu a Studii proveditelnosti/Podkladech pro

7.6 hodnocení/Podnikatelském plánu indikátorům uvedeným ve výzvě MAS a zárověň indikátorům uvedeným ve
Specifických pravidlech k příslušné aktivitě, na kterou je projekt zaměřen?
ANO - projekt respektuje
limity způsobilých
výdajů, pokud jsou
stanoveny
NE
Nerelevantní

8. Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny

Žádost o podporu;
Specifická pravidla pro
žadatele a příjemce pro
výzvu IROP č. 69

9. Potřeba realizace projektu je odůvodněná
ANO - projekt je potřeba
realizovat

Žádost o podporu;
Studie proveditelnosti;
SCLLD MAS České
NE - projekt není potřeba
středohoří
realizovat

9.1 Je ve Studii proveditelnosti popsané odůvodnění potřebnosti realizace projektu?
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Odůvodnění

10.

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj,
rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)

10.1

Je v žádosti uvedeno, že projekt má pozitivní/neutrální vliv na horizontální priority (záložka Správa věcných
ukazatelů/Horizontální principy, Studie proveditelnosti/kapitola 13; očekávané vlivy horizontálních kritéria)
ANO - projekt nemá
negativní vliv
NE - má negativní vliv

Pokud byl u některé z horizontální priority zvolen pozitivní vliv, je uveden popis aktivit, které mají mít pozitivní

Žádost o podporu;
Studie proveditelnosti;
SCLLD MAS České
středohoří

10.2 dopad na tuto horizontální prioritu (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy) a popis
pozitivního vlivu na danou prioritu?

11.

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud
jsou stanoveny

11.1

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 7 443 160 Kč.
(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)

11.2

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 500 000 Kč.
(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)

ANO - projekt respektuje
hranice celkových
Žádost o podporu;
způsobilých výdajů,
pokud jsou stanoveny
Výzva MAS
NE
Nerelevantní

12. Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy

ANO - projekt je v
souladu s cíli a
podporovanými
aktivitami výzvy MAS
NE - projekt není v
souladu s cíli a
podporovanými
aktivitami výzvy MAS

12.1 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?

12.2 Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?

Žádost o podporu;
Studie proveditelnosti;
Výzva MAS

Formální náležitost: splněno/nesplněno
Kritéria přijatelnosti: splněno/nesplněno

Hodnotitel:

Datum:

Podpis:

Schvalovatel:

Datum:

Podpis:

Odůvodnění hodnocení:

Stránka 3 z 3

