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Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 27009076

Kontakt: 720 953 766

Platnost od 27. 8. 2019

Název výzvy MAS a číslo

Název výzvy ŘO IROP a číslo

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)

Hodnotící kritérium
A/N/NR/NEHODN

OCENO
Odůvodnění Druh kritéria Referenční dokument Hodnocení kořenového kritéria

1. Žádost o podporu je podána v předepsané formě.

Je žádost podána přes MS2014+?

Je opatření/podopatření integrované strategie v žádosti o podporu shodné s textem výzvy 

MAS?

Jsou ve finančním plánu nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců? U 

jednoetapového projektu je odpověď NR.

Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? U 

jednoetapového projektu je odpověď NR.

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

Jsou všechny uvedené zakázky v administrativním stavu podána?

Pozn. Rozhodující je administrativní stav zakázky v systému MS2014+ v modulu Veřejné 

zakázky, ne v tiskové verzi žádosti.

Jsou v žádosti o podporu na záložce Veřejné zakázky vyplněny stavy realizovaných či 

plánovaných veřejných zakázek (plánována, zahájena, v realizaci)?

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).  

Pozn.: Ve sloupci Odůvodnění specifikujte/popište, který dokument je přílohou žádosti.     

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; pokud v době podání

žádosti neproběhlo zadávací či výběrové řízení nebo stále probíhá, pak NR.

3. Stanovisko HZS kraje

4. Studie proveditelnosti

Napravitelné

Žádost o podporu

Přílohy žádosti

Výzva MAS

Specifická pravidla pro 

žadatele

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.

Kritéria formálních náležitostí - aby mohlo být kritérium označeno za splněné, musí být všechny relevantní otázky splněny.

Napravitelné

Žádost o podporu 

Přílohy žádosti                Výzva 

MAS ŽR

ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě.

NE – Žádost o podporu není podána v předepsané formě.

Napravitelné
Žádost o podporu

Plná moc/Pověření

ANO – Žádost o podporu je podepsána statutárním zástupcem 

nebo pověřeným zástupcem žadatele.

NE – Žádost o podporu není podepsána statutárním zástupcem 

nebo pověřeným zástupcem žadatele.

Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
Opatření 2: Ochrana regionu

Integrované strategie MAS Železnohorský region

12.výzva MAS ŽR-IROP-Ochrana regionu III, č. 105/06_16_076/CLLD_15_01_258

69. výzva IROP - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1, 06_16_076
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Je ve Studii proveditelnosti, kap. Podrobný popis projektu, uvedeno datum vystavění budovy,

v níž se hasičská zbrojnice nachází ?

Je ve Studii proveditelnosti, kap. Podrobný popis projektu, uvedený počet členů výjezdové

jednotky JSDH?

Je ve Studii proveditelnosti, kap. Podrobný popis projektu, uvedený počet výjezdů za uplynulý 

ukončený kalendářní rok dle Statistiky výjezdů HZS za rok 2018? 

Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému navíc:

(V případě aktivity Technika pro IZS hodnoťte NR.)

5. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnosprávní smlouva nahrazující

územní řízení - v příp., že je potřeba, jinak NR

6. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s

provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující

stavební povolení

Doložil žadatel: stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,

veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, oznámení stavebního záměru, žádost o

stavební povolení, ohlášení, návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení,

společné povolení s nabytím právní moci, společný souhlas, veřejnoprávní smlouvu

nahrazující současně územní rozhodnutí a stavební povolení.         

Ve sloupci Odůvodnění specifikujte/popište, který dokument je přílohou žádosti. 

Pozn. Pokud projekt nepočítá se stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního

povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.   

7. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

Pozn. Pokud projekt nepočítá se stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního

povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

8. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem

projektu

Doložil žadatel Výpis z Katastru nemovitostí, popř. listiny osvědčující jiné právo k majetku

(např. nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouva o smlouvě budoucí, jiný právní úkon

nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti, která bude předmětem projektu)? 

Ve sloupci Odůvodnění specifikujte/popište, který dokument je přílohou žádosti.

9. Položkový rozpočet stavby 

Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti

stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

Hodnotící kritérium
A/N/NR/NEHODN

OCENO
Odůvodnění Druh kritéria Referenční dokument Hodnocení kořenového kritéria

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

Aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém 

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro: 

• odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz; 

• výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi; 

• výkon činností spojených s extrémním suchem; 

• výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.

Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému 

Stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky 

IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit 

své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd 

složek IZS k mimořádné události.

5. Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS ŽR.

Realizace projektu byla zahájena nejdříve 1. 1. 2014.

Realizace projektu nebyla ukončena před podáním žádosti o podporu  v MS 2014+.

Realizace projektu bude ukončena nejpozději do 30. 6. 2023.

Cílová skupina odpovídá výzvě MAS ŽR.

Napravitelné

Žádost o podporu

Přílohy žádosti

Výzva MAS

Specifická pravidla pro 

žadatele

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.

Kritéria přijatelnosti - Aby mohlo být kritérium označeno za splněné, musí být všechny relevantní otázky splněny.

Nenapravitelné

Žádost o podporu

Studie proveditelnosti, kap. 

Podrobný popis projektu                       

Výzva MAS ŽR

ANO – Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami výzvy MAS ŽR. (http://zeleznohorsky-

region.cz/tema/tema.phtml?id=11056&menu=4527)

NE – Projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami výzvy MAS ŽR.

Napravitelné

Žádost o podporu

Studie proveditelnosti, kap. 

Podrobný popis projektu                       

Výzva MAS ŽR

ANO – Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS ŽR.

NE – Projekt není svým zaměřením v souladu s výzvou MAS ŽR.
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Leží místo realizace na území MAS Železnohorský region?

(mapa území MAS ŽR: http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=11693)

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

ŽR.

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).

7. Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud 

jsou stanoveny.

Je respektovaná minimální hranice celkových způsobilých výdajů 50 000 Kč stanovená ve 

výzvě MAS ŽR?

Je respektovaná maximální hranice celkových způsobilých výdajů 5 334 775 Kč stanovená ve 

výzvě MAS ŽR?

8. Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

Limitem způsobilých výdajů je cena pozemku (nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých 

výdajů). Pokud součástí projektu není nákup pozemku, odpověď je NR.

9. Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.

Je ve Studii proveditelnosti popsáno  odůvodnění potřebnosti realizace projektu?

10. Projekt je v souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro 

území MAS ŽR na období 2014–2020.

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

Podpis hodnotitele:

Podpis schvalovatele:

Nenapravitelné

Žádost o podporu

SCLLD MAS Železnohorský 

region

ANO – Projekt je v souladu se schválenou Strategií komunitně 

vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 

2014–2020.

NE – Projekt není v souladu se schválenou Strategií komunitně 

vedeného místního rozvoje pro území MAS ŽR na období 

2014–2020.

Napravitelné
Žádost o podporu               

Výzva MAS 

ANO – Projekt respektuje minimální a maximální hranici 

celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální hranici 

celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

Nerelevantní – Limity nejsou stanoveny.

Napravitelné

Žádost o podporu

Studie proveditelnosti, kap. 

Rekapitulace rozpočtu

Specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce

ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny.

NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny.

Napravitelné

Žádost o podporu

Studie proveditelnosti, kap. 

Zdůvodnění potřebnosti 

realizace projektu

ANO – Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.                                    

NE – Potřebnost realizace projektu není odůvodněná.                   

Nenapravitelné

Žádost o podporu 

Výzva MAS

ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro 

příslušný specifický cíl a výzvu MAS ŽR.

NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro 

příslušný specifický cíl a výzvu MAS ŽR.

Napravitelné

Žádost o podporu

Studie proveditelnosti, kap. 

Podrobný popis projektu                       

Výzva MAS ŽR

ANO – Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS ŽR.

NE – Projekt není svým zaměřením v souladu s výzvou MAS ŽR.


