Kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
Výzva MAS:
Výzva ŘO IRO:
Registrační číslo projektu:
Název projektu:
Žadatel:

„MAS Třeboňsko o.p.s. – IROP – Bezpečná a udržitelná doprava“
53. výzva IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Kritéria formálních náležitostí

Hodnocení (ANO/NE)vylučovací kritéria hodnocení
ANO-žádost o podporu je podána v předepsané
formě a obsahově splňuje všechny náležitosti
(soulad žádosti s přílohami)
NE

FN 1 - Žádost o podporu je podána v předepsané formě

Druh kritéria
napravitelné

Referenční dokumenty (zdroj informací)
žádost o podporu
Pravidla pro žadatele a příjemce

1.1. Je žádost podána přes MS2014+?
1.2. Jsou v žádosti o podporu na záložce Klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity?
FN 2 - Žádost o podporu je podepsána oprávněným
zástupcem žadatele

ANO-žádost v elektronické podobě je podepsána
statutárním zástupcem nebo pověřeným
zástupcem žadatele
NE

napravitelné

žádost o podporu
Příloha žádosti - pověření

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/usnesení z jednání Rady, odpověď je NR

2.2. Žádost podepsal pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci)? Pokud žádost podepsal statutární zástupce nebo pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva či na základě usnesení z jednání Rady, odpověď je
NR.
FN 3 -Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově
splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě MAS

ANO-k žádosti jsou doloženy všechny povinné
přílohy, které obsahově splňují náležitosti
požadované v dokumentaci k výzvě
NE

napravitelné

žádost o podporu
Pravidla pro žadatele a příjemce
přílohy žádosti

3.1. Plná moc (záložka Plné moci):
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
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.
Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu? V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR
3.2. Dokumentace k zadávacím a výběrovovým řízením (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky):
Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky (případně její dodatky), kterou žadatel uplatňuje v projektu? (záložka Veřejné zakázky) Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno (po zodpovězení otázek na stav a předmět zadávacího/výběrového
řízení), je odpověď NR.
3.3. Studie proveditelnosti: (záložka Dokumenty):
Je doložena studie proveditelnosti?
Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 4 Specifických pravidel?
3.4. Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility:
Je doložena Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility?
Je zpracována dle osnovy uvedené v příloze č. 5 Specifických pravidel?
3.5. Čestné prohlášení o skutečném majiteli:
Je doloženo čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném majiteli ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu?
Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba uvedená v Obecných pravidlech (v kap. 2.6.1) pro žadatele a příjemce, je odpověď NR.
3.6. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení:
Je doloženo územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení s nabytím právní moci? Pokud žadatel požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo pokud stavba nevyžaduje územní
rozhodnutí ani územní souhlas, tuto přílohu nedokládá a přiloží jako přílohu dokument, ve kterém bude uvedeno, že tato příloha je nerelevantní, odpověď je NR.
3.7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující staveb.povolení:
Je doloženo stavební povolení s nabytím právní moci? Hodnotitel zkontroluje také to, zda stavební povolení s nabytím právní moci nepozbylo platnosti.
Pokud byla doložena žádost o stavební povolení, stavební povolení bez nabytí právní moci, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné
rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.
Je doložena žádost o stavební povolení, popř. stavební povolení bez nabytí právní moci?
Pokud bylo doloženo pravomocné stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci,
nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.
Je žádost o stavební povolení potvrzena stavebním úřadem? Pokud nebyla doložena žádost o stavební povolení, odpověď je NR.
Je doloženo ohlášení?
Pokud bylo doloženo stavební povolení, žádost o stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní
moci, nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.
Je ohlášení potvrzeno stavebním úřadem? Pokud nebylo předloženo ohlášení, odpověď je NR.
Jsou k žádosti o stavební povolení/k ohlášení doloženy všechny přílohy (pokud nejsou doloženy v jiné příloze žádosti o podporu)?
Pokud nebylo předloženo ohlášení, či žádost o stavební povolení, či stavební povolení, odpověď je NR.
Je doložen souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru?
Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy
nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.
Je doložena veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení?
Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, žádost o stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, společné rozhodnutí s/bez nabytím právní moci, nebo stavba/stavební úpravy
nevyžadují stavební povolení či ohlášení, odpověď je NR.
Popsal žadatel v kapitole 11 ve Studii proveditelnosti, jaký stupeň stavebního řízení je pro jeho projekt relevantní, či zda jeho projekt nepodléhá stavebnímu řízení?
Pokud se projekt netýká stavebních prací, které podléhají stavebnímu řízení, odpověď je NR.
3.8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby:
Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení (záložka Dokumenty)?
Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby, je odpověď NR.
Je doložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby (záložka Dokumenty)?
Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, nebo pokud byla předložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, je odpověď NR.
Je doložená projektová dokumentace součástí žádosti o stavební povolení/ohlášení, nebo je označena razítkem stavebního úřadu (dostačující je razítko a podpis vč. označení stavebního úřadu na přední straně desek projektové dokumentace)?
Pokud projekt nepočítá se stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.
Je doložena projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem?
Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.
Je doložena projektová dokumentace pro provádění stavby?
Pokud nebyla zpracována, odpověď je NR.
3.9. Položkový rozpočet stavby:
Je doložen zjednodušený rozpočet stavby , tzn. Stanovení ceny stavebních prací pro hlavní aktivity projektu (ve členění na stavební objekty, popř. dílčí stavební, nebo funkční celky)?
Pokud je doložen položkový rozpočet stavby, dle stupně PD, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení, je odpověď NR.

ANO/NE/NEHODNOCENO/NER
ELEVANTNÍ

Odůvodněno

3.10. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů:
Je doložen výpočet čistých jiných peněžních příjmů?
Pokud žadatel nepředpokládá jiné peněžní příjmy, je odpověď NR.
3.11. Smlouva o spolupráci:
Je doložena smlouva o spolupráci dvou a více obcí v případě, že má být projekt realizován na území více obcí a žadatelem je jedna z těchto obcí:
realizace na území jedné obce, a to žadatele, uvede se nerelevantní, odpověď NR.

Obecná kritéria přijatelnosti

Hodnocení (ANO/NE)vylučovací kritéria hodnocení

Pokud bude

Druh kritéria

Referenční dokumenty (zdroj informací)

Aspekt hodnocení dle
Metodického pokynu pro
řízení výzev, hodnocení a
výběr projektů

ANO/NE/NEHODNOCENO/NERELEVANTNÍ

Odůvodněno

ANO/NE/NEHODNOCENO/NERELEVANTNÍ

Odůvodněno

OP1 - Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a
podporovanými aktivitami výzvy MAS

ANO-projekt je v souladu s cíli a podporovanými
text výzvy
aktivitami specifického cíle a výzvy
napravitelné
Pravidla pro žadatele a příjemce
NE-projekt není v souladu s cíli a podporovanými
žádost o podporu
efektivnost
aktivitami specifického cíle a výzvy
studie proveditelnosti
1.1. Ve studii proveditelnosti a v žádosti o podporu je uvedeno, že se jedná o projekt na:
- rekonstrukce,
modernizace a výstavby chodníků podél silnic I., II.a III.třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II.a III.třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a místo pro přecházení
-rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k alespoň jedné zastávce veřejné hromadné dopravy
-rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II.a III.třídy, místní komunikace, železniční dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
-realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy do max. výše 100.000,-Kč způsobilých výdajů (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místních komunikacích nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).

OP2 -Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS

ANO-projekt je v souladu s podmínkami výzvy
NE-projekt není v souladu s podmínkami výzvy

text výzvy
Pravidla pro žadatele a příjemce
žádost o podporu
studie proveditelnosti

napravitelné

účelnost, efektivnost

2.1. Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 31. 12. 2019 (záložka Harmonogram)?:
2.2. Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu (záložka Harmonogram)?
2.3. Jsou procenta míry spolufinancování dle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?
2.4. Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Cílová skupina) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě?
OP3 - Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce
pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS

ANO-žadatel splňuje definici oprávněného
příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu
nenapravitelné
NE-žadatel nesplňuje definici oprváněného
příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu
3.1. Oprávněným příjemcem je: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

text výzvy
příloha - doklad právní subjektivity
žádost o podporu

účelnost

OP4 - Projekt respektuje min.a max.hranici celkových
způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

text výzvy
rozpočet projektu
žádost o podporu

efektivnost, hospodárnost

ANO-projekt respektuje min.a max. hranici
celkových způsobilých výdajů (CZV)
napravitelné
NE-projekt nerespektuje min.a max.hranici CZV
4.1. Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 2 000 000 Kč?" (žádost o podporu/záložka Financování/Rozpočet a Studie proveditelnosti, kapitola 9 Finanční analýza/podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu)?
OP5 - Potřebnost realizace projektu je odůvodněná
ANO-žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu
NE-žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu
napravitelné
5.1. Je v Žádosti o podporu/Popis projektu, ve Studie proveditelnosti/kapitola 6 (Zdůvodnění potřebnosti realizaci projektu) zdůvodněná potřebnost realizace projektu?
5.2. Jsou ve Studie proveditelnosti/kapitola 5 (Zdůvodnění potřebnosti realizaci projektu) definovány oblasti, které bude projekt řešit, a je zdůvodněno proč je tato problematika považována za prioritní?
5.3.Jsou ve Studie proveditelnosti/kapitola 5 (Zdůvodnění potřebnosti realizaci projektu) odůvodněny dopady a přínosy realizovaných pojektových aktivit v návaznosti na zvolené cílové skupiny projektu?

žádost o podporu
studie proveditelnosti

potřebnost, účelnost

OP6 - Projekt respektuje limity způsobilých výdajů (Nákup a vyvlastnění
nemovitostí nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů projektu,
Pořizovací cena pozemků max. do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem,
Pořizovací cena staveb max. do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem),
pokud jsou stanoveny

ANO-projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny
žádost o podporu
NE-projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny
napravitelné
efektivnost, hospodárnost
6.1. Projekt respektuje limity způsobilých výdajů (Nákup a vyvlastnění nemovitostí nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů projektu, Pořizovací cena pozemků max. do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem, Pořizovací cena staveb max. do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem), pokud jsou
stanoveny?

Specifická kritéria přijatelnosti

Hodnocení (ANO/NE)vylučovací kritéria hodnocení

SP1 - Projekt je v souladu se schválenou SCLLD pro MAS Třeboňsko
ANO-projekt je v souladu se schválenou SCLLD
na období 2014-2020
NE-projekt není v souladu se schválenou SCLLD
1.1. Bude projekt realizován na území MAS? Území MAS Třeboňsko o.p.s. Výdaje na realizaci projektu za hranicí MAS jsou nezpůsobilé.

Výsledek hodnocení:
□ žádost o podporu splnila podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

□ žádost o podporu nesplnila podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
datum:
hodnocení hodnotitel:
provedl:
schvalovatel: datum:
Výčet kritérií, která nebyla splněna a jejich odůvodnění:

podpis:
podpis:

Druh kritéria
napravitelné

Referenční dokumenty (zdroj informací)
žádost o podporu
studie proveditelnosti

Aspekt hodnocení dle
Metodického pokynu pro
potřebnost

