Platnost od: 29.10.2020

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření IROP 7. Podpora složek IZS
Integrované strategie MAS Karlštejnsko, z. ú.
Název výzvy MAS: MAS Karlštejnsko, z. ú. - IROP - Podpora složek IZS
Číslo výzvy MAS: 10.
Název výzvy ŘO: 69. výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - integrované projekty - SC 4.1
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.3, platnost od 17.12.2019
Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.13, platnost od 15.10.2019
Číslo výzvy ŘO: 69.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:

Kritéria věcného hodnocení
Název kritéria

Číslo

1.

V projektu jsou uvedena rizika v realizační fázi i ve
fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace

Referenční dokument

Studie proveditelnosti
(analýza rizik)

Hodnocení
(body)

Popis hodnocení

10 bodů

V případě, že u všech tří tvrzení je odpověď ANO, žadatel získá:
- v projektu jsou uvedena min. dvě rizika, jak v realizační fázi,
tak i ve fázi udržitelnosti;
- v projektu je uveden ke každému riziku i způsob eliminace
tohoto rizika;
- v projektu jsou uvedena ke každé oblasti technická, finanční,
právní i provozní) min. dvě rizika.

5 bodů

V případě, že u jednoho z následujících tří tvrzení je odpověď
NE, žadatel získá:
- v projektu jsou uvedena min. dvě rizika, jak v realizační fázi,
tak i ve fázi udržitelnosti;
- v projektu je uveden ke každému riziku i způsob eliminace
tohoto rizika;
- v projektu jsou uvedena ke každé oblasti technická, finanční,
právní i provozní) min. dvě rizika.

0 bodů

V případě, že alespoň u dvou tvrzení je odpověď NE, žadatel
získá:
- v projektu jsou uvedena min. dvě rizika, jak v realizační fázi,
tak i ve fázi udržitelnosti;
- v projektu je uveden ke každému riziku i způsob eliminace
tohoto rizika;
- v projektu jsou uvedena ke každé oblasti technická, finanční,
právní i provozní) min. dvě rizika.

(Aspekt účelnosti)

Přidělené
hodnocení

Odůvodnění

Připravenost projektu – stavební řízení
2.
(Aspekt proveditelnosti)

Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů
(výše CZV se zaokrouhluje na celé koruny)
3.

Žádost o podporu, Stavební
povolení nebo souhlas s
provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo
veřejnoprávní smlouvu
nahrazující stavební
povolení, nebo jiný
dokument prokazující stav
stavebního řízení, nebo
Čestné prohlášení žadatele,
že není vyžadováno
stavební povolení, ohlášení
stavby ani jiné opatření
stavebního úřadu

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

(Aspekt hospodárnosti a efektivnosti)

10 bodů

Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu platné
pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní
smlouvu nahrazující stavební povolení, nebo jiný dokument
opravňující k provedení stavby, nebo k žádosti přiloží čestné
prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení
(ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.

0 bodů

Žadatel nedoložil ke dni podání žádosti o podporu buď platné
pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní
smlouvu nahrazující stavební povolení, nebo jiný dokument
opravňující k provedení stavby, nebo čestné prohlášení, že
realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení)
nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

15 bodů

Požadovaná výše CZV (ke dni podání žádosti o podporu) je
méně než 2 mil. Kč

10 bodů

Požadovaná výše CZV (ke dni podání žádosti o podporu) je v
rozmezí 2 mil. Kč a méně než 3 mil. Kč

5 bodů

Požadovaná výše CZV (ke dni podání žádosti o podporu) je v
rozmezí 3 mil. Kč a méně než 4 mil. Kč

0 bodů

Požadovaná výše CZV (ke dni podání žádosti o podporu) je 4
mil. Kč a více

Celkový počet bodů, které projekt získal

Minimální počet bodů pro splnění věcného hodnocení: 20

Projekt splnil/nesplnil podmínky věcného hodnocení
Celkové hodnocení
Jméno a příjmení člena hodnotící komise:

Jméno a příjmení člena hodnotící komise:

Jméno a příjmení člena hodnotící komise:

Celkový výsledek: Podpis:

Datum:

