PROGRAMOVÝ RÁMEC: ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ
OPATŘENÍ 2: ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, aktivity Technika pro integrovaný záchranný systém a Stanice
integrovaného záchranného systému
HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI
Číslo
kritéria

Název kritéria

Přiřazení funkce:
VO =vylučovací
opravitelné
VN =vylučovací
neopravitelné

Popis kritéria a způsob hodnocení

Schválena Radou
MAS dne:
Schválena ŘO IROP
dne:

12.7.2017
21.9.2017
5.9.2017

Zdroj informací

Hodnocení:
ANO=splněno
NE=nesplněno
Nerelevantní
Nehodnoceno

KRITÉRIA FORMÁLNÍHO HODNOCENÍ
FN1

Žádost o podporu je podána v
předepsané formě.

VO

Žádost o podporu je podána v elektronické formě a obsahově splňuje všechny
požadavky stanovené ve výzvě MAS

ŽOP (Žádost o
podporu), výzva MAS

Žádost o podporu je
podepsána oprávněným
zástupcem žadatele.

VO

Žádost v elektronické podobě je podepsána elektronicky statutárním
zástupcem žadatele nebo jeho pověřeným zástupcem na základě plné moci..

ŽOP, plná moc

Jsou doloženy všechny
povinné přílohy a obsahově
splňují náležitosti požadované
v dokumentaci k výzvě MAS.

VO

K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují
požadavky stanovené ve výzvě MAS.

ŽOP,
přílohy žádosti, Výzva
MAS, Specifická
pravidla pro žadatele a
příjemce výzva č. 69

Komentář
FN2

Komentář
FN3

Komentář
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KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
Projekt je realizován na
území MAS

VN

Projekt je realizován na území vymezeném SCLLD MAS Sdružení SPLAV,
v odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice
území MAS, tyto výdaje jsou však nezpůsobilé. U aktivity Technika
echnika pro
záchranný systém musí být pořízené výstupy umístěny na území MAS a
využívány pro aktivity poskytované převážně na území MAS – tzn. z více než
75% .na kú obcí z území MAS.
(Rozhodující pro splnění kritéria je místo realizace projektu, sídlo žadatele
může být i mimo územní působnost MAS).

ŽOP, studie
proveditelnosti,
doklad o
působnosti,
smlouva o
spolupráci, PD,
výzva MAS,
SCLLD MAS

Projekt je svým
zaměřením v souladu se
SCLLD Sdružení SPLAV

VN

Projekt je v souladu s platnou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje
území MAS Sdružení SPLAV: projekt naplňuje SCLLD prioritu A Prostředí, cíl
3. Ochrana sídel a krajiny před povodněmi a dalšími krizovými situacemi.
(opatření A1 Prostředí ve volné krajině, A2 Prostředí v sídlech), programový
rámec IROP opatření 2. Řešení krizových situací.

ŽOP, studie
proveditelnosti,
SCLLD

P3
obecné
Komentář

Žadatel splňuje definici
oprávněného příjemce

VN

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a
opatření MAS.

ŽOP, SCLLD
MAS

P4
obecné

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

VN

Projekt je v souladu s cílem výzvy „Posílení komunitně vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu“ a aktivitami „Technika pro integrovaný
záchranný systém a Stanice integrovaného záchranného systému“.

ŽOP, výzva
MAS

Potřebnost realizace
projektu je odůvodněná

VO

Potřebnost realizace projektu v území MAS je v žádosti dostatečně
odůvodněná.

ŽOP,
studie
proveditelnosti

Projekt je svým
zaměřením v souladu

VO

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS – termíny zahájení a ukončení,
výše a míra financování nákladů, věcné zaměření, zacílení podpory, způsobilé

ŽOP včetně
příloh, výzva

P1
obecné

Komentář
P2
obecné

Komentář

Komentář
P5
obecné
Komentář
P6
obecné
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s podmínkami výzvy
MAS

výdaje, náležitosti žádosti, další podmínky výzvy.

MAS

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů
a limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny, uvedených ve výzvě MAS.

ŽOP, výzva
MAS

Žádost splnila kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Hodnotitel 1

Datum

Podpis

ANO / NE

Hodnotitel 2

Datum

Podpis

Komentář
P7
obecné

Projekt respektuje
hranice a limity
způsobilých výdajů

VO

Komentář
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PROGRAMOVÝ RÁMEC: ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ
OPATŘENÍ 2: ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém
Schválena
Radou MAS
dne:
Schválena ŘO
IROP dne:

VĚCNÉ HODNOCENÍ

Číslo
kritéria

Název principu

Název kritéria

Popis kritéria a způsob hodnocení

Zdroj informací

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
VH1

Hodnocení:
ANO=splněno
NE=nesplněno
Nehodnoceno
Ano=zisk
bodů
Ne=0 bodů
6
0

Princip
Prospěšnost pro
životní prostředí

1.1 Místní přínos

Projekt je zaměřen na připravenost k řešení opakovaných místních krizových situací –
nadměrných sněhových srážek a masivních námraz.

ŽOP a přílohy studie
proveditelnosti,
Specifická
pravidla –
způsobilé
výdaje

Princip
Prospěšnost pro
partnerství

2.1 Sdílení výstupů

Výstupy projektu budou sloužit k zvýšení připravenosti (modernizace, zkvalitnění a
rozšíření druhů a kapacity vybavení umožňující rychlejší a účinnější zásah) při
odstraňování krizových situací na území 2 nebo více obcí na základě smlouvy o
spolupráci či jiného pověření.

ŽOP a přílohy studie
proveditelnosti,
smlouva o
spolupráci nebo
doklad o
působnosti

4

0

2.2 Součinnost

Výstupy projektu zvýší vzájemnou možnost spolupráce (pořízení chybějících prvků,

ŽOP a přílohy -

4

0

Komentář
VH2

Komentář
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zlepšení kompatibility, apod.) základních složek IZS.

studie
proveditelnosti,
stanovisko
nadřízeného
orgánu IZS

Komentář
VH3

Princip Pozitivní
vliv na místní
komunity

3.1 Víceúčelovost

Výstupy projektu budou sloužit k zvýšení připravenosti (modernizace, zkvalitnění a
rozšíření druhů a kapacity vybavení umožňující rychlejší a účinnější zásah) při
odstraňování více druhů krizových situací (odstraňování důsledků nadprůměrných
sněhových srážek, masivních námraz, extrémního sucha)

ŽOP a přílohy studie
proveditelnosti,
specifikace
vybavení

4

0

Princip
Udržitelnost

4.1 Soulad projektu s
koncepcí rozvoje IZS

Předmět projektu je v souladu s koncepcí rozvoje integrovaných záchranných složek
regionu.

ŽOP a přílohy Koncepce
rozvoje složek
IZS
Královéhradeck
ého kraje

4

0

Princip
Naplňování cílů
SCLLD

5.1 Délka realizace
projektu

Realizace projektu bude ukončena do 12 měsíců od podání žádosti o dotaci.

ŽOP

2

0

Komentář
VH4

Komentář
VH5

Komentář
Maximální počet bodů
Minimální přijatelný počet bodů

24
12

CELKOVÝ POČET BODŮ PROJEKTU
Hodnotitel

Datum

Podpis
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PROGRAMOVÝ RÁMEC: ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ
OPATŘENÍ 2: ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, aktivita Stanice integrovaného záchranného systému.
Schválena
Radou MAS
dne:
Schválena ŘO
IROP dne:

KRITÉRIA HODNOCENÍ

Číslo
kritéria

Název principu

Název kritéria

Popis kritéria a způsob hodnocení

Zdroj informací

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
VH1

Hodnocení:
ANO=splněno
NE=nesplněno
Nehodnoceno
Ano=zisk
bodů
Ne=0 bodů
6
0

Princip
Prospěšnost pro
životní prostředí

1.1 Rekonstrukce
stávajícího objektu

Projektem je revitalizován či rekonstruován stávající objekt.

ŽOP a přílohy projektová
dokumentace

Princip
Prospěšnost pro
partnerství

2.1 Sdílení výstupů

Výstupy projektu budou sloužit k zvýšení připravenosti (nový objekt či prostory,
modernizace objektu umožňující efektivnější zásah, sdílení prostor více složkami IZS)
při odstraňování krizových situací na území 2 nebo více obcí na základě smlouvy o
spolupráci či jiného pověření.

ŽOP a přílohy smlouva o
spolupráci nebo
doklad o
působnosti

4

0

2.2 Součinnost

Výstupy projektu zvýší vzájemnou možnost spolupráce základních složek IZS (sdílení
lení
prostor 2 nebo více složkami IZS).

ŽOP a přílohy studie
proveditelnosti,
stanovisko
nadřízeného
orgánu IZS

4

0

Komentář
VH2

Komentář

Komentář
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Princip Pozitivní
vliv na místní
komunity

3.1 Vzdělávání
základních složek IZS

Výstupy projektu budou sloužit k rozvoji dovednosti členů složek IZS (vzdělávací a
výcviková střediska).

ŽOP a přílohy studie
proveditelnosti

4

0

VH4

Princip
Udržitelnost

4.1 Soulad projektu s
koncepcí rozvoje IZS

Předmět projektu je v souladu s koncepcí rozvoje integrovaných záchranných složek
regionu.

ŽOP a přílohy Koncepce
rozvoje složek
IZS
Královéhradeck
ého kraje

4

0

Komentář

Viz technika

VH5

Princip
Naplňování cílů
SCLLD

5.1 Délka realizace
projektu

Realizace projektu bude ukončena do 12 měsíců od podání žádosti o dotaci

ŽOP

2

0

VH3

Komentář

Komentář
Maximální počet bodů
Minimální přijatelný počet bodů

24
12

CELKOVÝ POČET BODŮ PROJEKTU
Hodnotitel

Datum

Podpis
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