INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

PŘÍLOHA VÝZVY „MAS SOKOLOVSKO –
IROP – ŘEŠENÍ INTEGROVANÉHO
ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU II“
SPECIFICKÝ CÍL 4.1
VÝZVA MAS SOKOLOVSKO Č. 9
PŘÍLOHA Č. 2

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ
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Věcné hodnocení

Preferenční kritérium vč. popisu

Počet bodů

1. Připravenost projektu: Aspekt kvality projektu: proveditelnost
Kritérium č. 1 „Připravenost projektu“ je členěno do dvou případů doložení
připravenosti dle typu projektu.
1 a) Stavební a finanční připravenost projektu: platí pro žádosti o podporu,
které jednoznačně obsahují stavební část:
(Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium. Důvodem
zařazení tohoto kritéria je přidělení bodů za projekt, který je připraven k
realizaci po stavební stránce již v době podání žádosti o dotaci.)
1.1 a) stavební připravenost: Žadatel předložil jako přílohu žádosti o podporu
právoplatný dokument, že může stavbu provést (např. platné stavební povolení
nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, souhlas s
provedením ohlášené stavby nebo ohlášení stavby, které bylo předloženo na
stavební úřad a čestné prohlášení žadatele, že od ohlášení stavby již uplynulo 40
dní a stavební úřad se nevyjádřil či jiné opatření stavebního úřadu, na jehož
základě lze projekt nebo jeho jednotlivé části realizovat). V případě, že realizace
projektu (či jeho jednotlivých částí) nepodléhá řízení stavebního úřadu nebo
není potřeba veřejnoprávní smlouva, žadatel předložil jako přílohu žádosti o
podporu stanovisko stavebního úřadu, že právoplatný dokument k provedení
stavby není zapotřebí.
b) finanční připravenost: Žadatel doložil finanční připravenost projektu, tj.
doložil, že má zajištěno předfinancování. Jedná se např. o bankovní příslib,
souhlas zřizovatele se zajištěním předfinancování, výpis z účtu žadatele
s dostatečným zůstatkem (minimálně ve výši odpovídající plánovanému
vyúčtování první etapy v případě etapového projektu, nebo požadovaným
celkovým způsobilým výdajům u jednoetapového projektu), rozhodnutí
zastupitelstva obce/města nebo rady města o předfinancování projektu. V případě
žadatele NNO lze doložit též historií této organizace ve výši minimálně 3 let,
toto dokládá výroční zprávou nebo daňovým přiznáním.

max. 10

Je doložena i stavební i finanční připravenost (10 bodů)
1.2 a) stavební připravenost: Žadatel k žádosti o podporu nedoložil dokumenty ke
stavební připravenosti vyjmenované v 1.1 a).
b) finanční připravenost: Žadatel doložil finanční připravenost projektu dle
popisu v bodu 1.1 b).
Je doložena jen finanční připravenost a není doložena stavební připravenost (5 bodů)
1.3 a) stavební připravenost Žadatel předložil dokumenty ke stavební připravenosti
vyjmenované v 1.1 a)
b) finanční připravenost: Žadatel nedoložil finanční připravenost, tj. nedoložil,
jak má zajištěno předfinancování projektu dle popisu v bodu 1.1 b).
Je doložena jen stavební připravenost a není doložena finanční připravenost (5 bodů)
1.4 a) stavební připravenost: Žadatel k žádosti o podporu nedoložil dokumenty ke
stavební připravenosti vyjmenované v 1.1 a).
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b) finanční připravenost: Žadatel nedoložil finanční připravenost, tj. nedoložil,
jak má zajištěno předfinancování projektu dle popisu v bodu 1.1 b).
Není doložena ani finanční ani stavební připravenost (0 bodů).

1 b) Finanční připravenost projektu: platí pro žádosti o podporu, které
jednoznačně neobsahují stavební část. Jedná se o žádosti pouze na pořízení
vybavení nebo majetku bez stavebních úprav.
(Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium.)
1.5 Žadatel doložil finanční připravenost projektu, tj. doložil, že má zajištěno
předfinancování. Jedná se např. o bankovní příslib, souhlas zřizovatele se
zajištěním předfinancování, výpis z účtu žadatele s dostatečným zůstatkem
(minimálně ve výši odpovídající plánovanému vyúčtování první etapy v případě
etapového projektu, nebo požadovaným celkovým způsobilým výdajům u
jednoetapového projektu), rozhodnutí zastupitelstva obce/města nebo rady
města o předfinancování projektu. V případě žadatele NNO lze doložit též
historií této organizace v délce min 3 let, toto dokládá výroční zprávou nebo
daňovým přiznáním. (10 bodů)
1.6 Žadatel nedoložil finanční připravenost, tj. nedoložil, jak má zajištěno
předfinancování projektu. (0 bodů)

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o
podporu. Žadatel popisuje potřebné informace v Povinné příloze MAS
Sokolovsko. Informace, které žadatel uvede v Povinné příloze MAS
Sokolovsko, jsou nutné pro hodnocení tohoto kritéria hodnotitelem.
Požadované doklady pro doložení tohoto kritéria žadatel uvádí jako přílohu
žádosti.
2. Spolupráce: Aspekt kvality projektu: potřebnost
(Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium.)
2.1 Žadatel doložil jako přílohu žádosti o dotaci dvě nebo více partnerských smluv o
spolupráci. Ze smluv je patrný obsah spolupráce, kterou žadatel bude s partnery
uskutečňovat během realizace projektu a v době udržitelnosti. Obsah partnerství
se musí týkat předmětu žádosti o podporu nebo tematicky přímo souviset
s předmětem žádosti o podporu. Partnerské smlouvy musí být uzavřeny vždy
mezi žadatelem a dalším subjektem. Partnerství je bezplatné. (15 bodů
2.2 Žadatel doložil jako přílohu žádosti o dotaci jednu partnerskou smlouvu o
spolupráci. Ze smlouvy je patrný obsah spolupráce, kterou žadatel bude
s partnerem, uskutečňovat během realizace projektu a v době udržitelnosti.
Obsah partnerství se musí týkat předmětu žádosti o podporu nebo tematicky
přímo souviset s předmětem žádosti o podporu. Partnerská smlouva musí být
uzavřena vždy mezi žadatelem a dalším subjektem. Partnerství je bezplatné. (8
bodů)

max. 15

2.3 Žadatel nedoložil jako přílohu žádosti partnerskou smlouvu o spolupráci splňující
kritéria uvedené v bodech 2.1 a 2.2. (0 bodů)

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o
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podporu. Žadatel popisuje potřebné informace v Povinné příloze MAS
Sokolovsko. Informace, které žadatel uvede v Povinné příloze MAS
Sokolovsko, jsou nutné pro hodnocení tohoto kritéria hodnotitelem. Hodnotitel
nalezne údaje pro přidělení počtu bodů zejména v přílohách, kde žadatel
dokládá partnerské smlouvy o spolupráci, a v povinné příloze MAS
Sokolovsko, kde je třeba napsat zdůvodnění naplnění tohoto kritéria. Dále také
v popisu projektu a ve studii proveditelnosti (příp. podnikatelském záměru),
aby byla patrná spolupráce v souvislosti s obsahem projektu.
4. Dopad projektu na území více obcí či jejich částí na území MAS
Sokolovsko: Aspekt kvality projektu: účelnost
(Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium.)
Místo dopadu se nerovná místu realizace projektu. Dopadem může být širší území
dle místa, kde se nacházejí cílové skupiny projektu, které mají užitek z realizace
daného projektu.
Žadatel ve zdůvodnění musí uvést, jaký způsobem budou mít dané cílové skupiny,
které se nacházejí mimo místo realizace projektu, užitek z realizace projektu.
4.1 Projekt má svými výstupy přímý, konkrétní a jasně dohledatelný dopad na území
pouze 1 obce. (0 bodů)
4.2 Projekt má svými výstupy přímý, konkrétní a jasně dohledatelný dopad na území
2 až 4 obcí. (5 bodů)

max. 10

4.3 Projekt má svými výstupy přímý, konkrétní a jasně dohledatelný dopad na území
5 a více obcí. (10 bodů)

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o
podporu. Žadatel popisuje potřebné informace v Povinné příloze MAS
Sokolovsko. Informace, které žadatel uvede v Povinné příloze MAS
Sokolovsko, jsou nutné pro hodnocení tohoto kritéria hodnotitelem.
Hodnotitel nalezne údaje pro přidělení počtu bodů zejména dle vyplnění místa
dopadu projektu, dle popisu projektu, ve studii proveditelnosti (příp.
podnikatelském plánu) a v Povinné příloze MAS Sokolovsko, kde je potřeba
dopad projektu na území popsat.
5. Potřebnost projektu: Aspekt kvality projektu: potřebnost
(Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium.)
5.1 Žadatel dostatečně doložil potřebnost projektu. (10 bodů)
5.2 Žadatel nedoložil dostatečně potřebnost projektu. (0 bodů)

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o
podporu, ve studii proveditelnosti (příp. podnikatelském plánu) a v Povinné
příloze MAS Sokolovsko. Žadatel popisuje potřebné informace v Povinné
příloze MAS Sokolovsko. Informace, které žadatel uvede v Povinné příloze
MAS Sokolovsko, jsou nutné pro hodnocení tohoto kritéria hodnotitelem.

max. 10
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Míra potřebnosti projektu (tj. přidělení 0 nebo 10 bodů v tomto kritériu) bude
posuzována na základě doloženého zdůvodnění v příloze Povinné příloze MAS
Sokolovsko. Potřebnost projektu je doložena např. zjištěným zájmem cílové
skupiny (cílových skupin) o výstup projektu, velikostí cílové skupiny, která má
zájem o výstupy projektu a z výstupů projektu má užitek. Potřebnost projektu je
doložena např. neexistující nabídkou obdobné infrastruktury nebo služby
v dosažitelném okruhu od místa realizace projektu (v dojezdové vzdálenosti 10
km).
6. Finanční náročnost projektu: Aspekt kvality projektu: hospodárnost
(Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium.)
6.1 Požadovaná výše dotace je v rozsahu 3.000.001 až 3.602.109,48 Kč. (0 bodů)
6.2 Požadovaná výše dotace je v rozsahu 1.500.001 až 3.000.000 Kč (12 bodů)
6.3 Požadovaná výše dotace činí max. 1,5 mil. Kč. (25 bodů)

Limity částek se mohou lišit v jednotlivých výzvách dle max. výše dotace.

max. 25

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o
podporu. Žadatel popisuje potřebné informace v Povinné příloze MAS
Sokolovsko. Informace, které žadatel uvede v Povinné příloze MAS
Sokolovsko, jsou nutné pro hodnocení tohoto kritéria hodnotitelem.
Hodnotitel nalezne údaje pro přidělení počtu bodů v Povinné příloze MAS
Sokolovsko a v přehledu zdrojů financování a v rozpočtu projektu.
7. Projednání záměru se zástupci cílových skupin: Aspekt kvality projektu:
potřebnost
(Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium.)
7.1 Záměr projektu nebyl v době před podáním žádosti o podporu projednán se
zástupci cílových skupin projektu. (0 bodů)
7.2 Záměr projektu byl v době před podáním žádosti o podporu projednán se

zástupci cílových skupin projektu. Žadatel toto projednání doložil
v samostatné příloze žádosti. Žadatel nedoložil veškeré náležitosti
požadované v bodě 7.3, tj. doložil jen některé z požadovaných náležitostí.
Z doloženého musí být zřejmé, že k projednání záměru projektu došlo a
záměr byl projednán se zástupci cílových skupin. (7 bodů)

max. 15

7.3 Záměr projektu byl v době před podáním žádosti o podporu projednán se zástupci
cílových skupin projektu. Toto projednání žadatel doložil v samostatné příloze
žádosti, žadatel doložil prezenční listinu (či místo prezenční listiny výstup
z dotazníkového šetření, kde je patrné, kolik osob se zúčastnilo dotazníkového
šetření), fotodokumentaci a zápis z projednání. (15 bodů)

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o
podporu. Žadatel popisuje potřebné informace v povinné Příloze MAS
Sokolovsko. Informace, které žadatel uvede v Povinné příloze MAS
Sokolovsko, jsou nutné pro hodnocení tohoto kritéria hodnotitelem.
Hodnotitel nalezne údaje pro přidělení počtu bodů zejména v Povinné příloze
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MAS Sokolovsko a v přílohách dokládajících projednání záměru se zástupci
cílových skupin.
8. Návaznost projektu: Aspekt kvality projektu: účelnost
(Je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium.)
8.1 Předkládaná žádost navazuje na projekty nebo výstupy projektů žadatele, MAS
nebo jiných subjektů na území MAS Sokolovsko (projekty dotované i
nedotované, u nichž byla minimálně zahájena realizace). Návaznost musí být
patrná z celkové logiky žádosti o podporu. (15 bodů)
8.2 Předkládaná žádost nenavazuje na projekty nebo výstupy projektů žadatele, MAS
nebo jiných subjektů na území MAS Sokolovsko (projekty dotované i
nedotované, u nichž byla minimálně zahájena realizace) nebo není tato
návaznost dostatečně jednoznačně popsána nebo nebo není patrná z celkové
logiky žádosti o podporu (0 bodů)

max. 15

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o
podporu. Žadatel popisuje potřebné informace v Povinné příloze MAS
Sokolovsko. Informace, které žadatel uvede v Povinné příloze MAS
Sokolovsko, jsou nutné pro hodnocení tohoto kritéria hodnotitelem.
Hodnotitel nalezne údaje pro přidělení počtu bodů zejména v popisu projektu
ve studii proveditelnosti (příp. podnikatelském plánu), dalších částech žádosti
o podporu, na které žadatel odkazuje či je logické hledat zde informace
potřebné pro hodnocení tohoto kritéria, a v Povinné příloze MAS Sokolovsko
kde je potřeba uvést odkaz na konkrétní projekt, na který žadatel
předkládaným projektem navazuje.
CELKEM
Hranice pro splnění věcného hodnocení:

100
min. 50
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