Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z. s.
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076
Kontakt: 720 953 766

Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
Opatření 2: Ochrana regionu
Platnost od 7. 8. 2017
Název výzvy MAS a číslo
Název výzvy ŘO IROP
Registrační číslo projektu
Název projektu
Název žadatele
Datum zpracování
Hodnotitel (jméno, příjmení, datum vypracování)
Schvalovatel (jméno, příjmení, datum kontroly ze strany schvalovatele)
Formální nálezitosti a přijatelnost jsou (SPLNĚNÉ x NESPLNĚNÉ)

Kritéria formálních náležitostí - aby mohlo být kritérium označeno za splněné, musí být všechny relevantní otázky splněny.
A/N/NR/NEHO
DNOCENO

Hodnotící kritérium

Odůvodnění

Druh kritéria

Referenční dokument

Napravitelné

Žádost o podporu
Pravidla pro žadatele a
příjemce

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 přílohami?

ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě.
NE – Žádost o podporu není podána v předepsané formě.

Jsou v žádosti o podporu na záložce klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity projektu?

2. Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.
Žádost podepsal:
• statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci) či
• pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci).

Napravitelné

Žádost o podporu
Pověření

ANO – Žádost v elektronické podobě je opatřena elektronickým
podpisem statutárního zástupce nebo pověřeného zástupce
žadatele.
NE – Žádost v elektronické podobě není opatřena elektronickým
podpisem statutárního zástupce nebo pověřeného zástupce

3. K žádosti jsou přiloženy všechny povinné přílohy dle výzvy, které obsahově splňují
náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě.
1. Plná moc - při přenesení pravomocí na jinou osobu, jinak NR
2. Zadávací a výběrová řízení - uzavřená smlouva na plnění zakázky
3. Stanovisko HZS kraje
4. Studie proveditelnosti
5. Výpočet čistých jiných finančních příjmů
Aktivita
(V

Stanice
případě

integrovaného
aktivity

Technika

záchranného
pro

IZS

systému

navíc:

hodnoťte

NR.)

6. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní
smlouva nahrazující územní nařízení - v příp., že je potřeba
7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci
nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva
nahrazující stavební povolení - pokud stavba nepodléhá povinnosti stavebního povolení nebo
ohlášení, pak NR
8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
9. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
10. Položkový rozpočet stavby

Napravitelné

Žádost o podporu
Přílohy žádosti
Výzva MAS

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy, které
obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě.
NE – K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy, které
obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě.
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Obecná kritéria přijatelnosti - Aby mohlo být kritérium označeno za splněné, musí být všechny relevantní otázky splněny.
A/N/NR/NEHO
Hodnotící kritérium
DNOCENO

Odůvodnění

Druh kritéria

4. Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.
Nenapravitelné

Referenční dokument
Žádost o podporu
Výzva MAS

Hodnocení kořenového kritéria
ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný
specifický cíl a výzvu.

Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) –
jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně).

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

5. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou v rozmezí stanoveném ve výzvě MAS k
předkládání žádostí o podporu.

ANO – Celkové způsobilé výdaje projektu jsou v rozmezí stanoveném
ve výzvě k předkládání žádostí o podporu (respektuje minimální a
maximální hranici celkových způsobilých výdajů).
Napravitelné

Je respektovaná minimální hranice celkových způsobilých výdajů stanovená ve výzvě MAS ŽR?

Žádost o podporu

NE - Celkové způsobilé výdaje projektu nejsou v rozmezí stanoveném
ve výzvě k předkládání žádostí o podporu (nerespektuje minimální a
maximální hranici celkových způsobilých výdajů).
Nerelevantní – Limity nejsou stanoveny.

Je respektovaná maximální hranice celkových způsobilých výdajů stanovená ve výzvě MAS ŽR?

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

ANO – projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit
IROP (tj. má pozitivní nebo neutrální vliv).

Je v žádosti o podporu (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, kapitola 14
Studie proveditelnosti) uvedeno, že má projekt
pozitivní/neutrální vliv na jednotlivé horizontální priority?
- Podpora rovných příležitostí a nediskriminace
- Podpora rovnosti mezi muži a ženami
- Udržitelný rozvoj

Specifická kritéria přijatelnosti - aby mohlo být kritérium označeno za splněné, musí být všechny relevantní otázky splněny.
A/N/NR/NEHO
Hodnotící kritérium
DNOCENO

Odůvodnění

Napravitelné

Žádost o podporu

Druh kritéria

Referenční dokument

7. Projekt je v souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje
pro území MAS ŽR na období 2014–2020.
Nenapravitelné

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
SCLLD MAS Železnohorský
region

NE – projekt má negativní vliv na některou z horizontálních priorit
IROP.

Hodnocení kořenového kritéria
ANO – Projekt je v souladu s programovým rámcem SCLLD.
(http://zeleznohorskyregion.cz/tema/tema.phtml?id=10770&menu=4527)
NE – Projekt není v souladu s programovým rámcem SCLLD.

Je projekt v souladu s programovým rámcem IROP Opatření 2: Ochrana regionu.

8. Projekt je realizovaný na území MAS ŽR.

Nenapravitelné

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

ANO - Projekt je realizovaný na území MAS ŽR.
NE - Projekt není realizovaný na území MAS ŽR.

9. Projekt je v souladu s podporovanými aktivitami Výzvy MAS ŽR.

Je projekt zaměřen na některou z následujících aktivit?
Stavební úpravy stanice základní šložky IZS - JPO II a JPO III či
2) Vybudování stanice základní složky IZS - JPO II a JPO III změnou její dislokace či
3) Posílení vybavení základních složek IZS - JPO II a JPO III - nákup elektrocentrály.

1)

Území působnosti JPO II je způsobilé a vychází z rizik stanovených pro jednotlivá ORP dle
dokumentu Zajištění adekvátní odolnosti a vybavenosti základních složek Integorvaného
záchranného systému - Policie ČR a HZS ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se
změnám klimatu a novým rizikům v období 2014-2020.

Podpis hodnotitele:

Podpis schvalovatele:

Nenapravitelné

Žádost o podporu
Studie
proveditelnosti

ANO – Projekt je v souladu s podporovanými aktivitami Výzvy MAS
Železnohorský region. (http://zeleznohorskyregion.cz/tema/tema.phtml?id=11056&menu=4527)
NE – Projekt není v souladu s podporovanými aktivitami Výzvy MAS
Železnohorský region.
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