
Stanice Integrovaného záchranného systému

Technika Integrovaného záchranného systému

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.11, platnost 15. 5. 2018

Napravitelné kritérium

Číslo Referenční dokument 
Způsob hodnocení kořenového 

kritéria

Přidělené 

hodnocení

(A/N/NR/

Nehodnoceno)

Odůvodnění

Žádost o podporu, 

Text výzvy MAS Boleslavsko

ANO – Žadatel splňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu.

NE - Žadatel nesplňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu.

Projekt je realizován na území působnosti MAS Boleslavsko

Žádost o podporu,

Text výzvy MAS Boleslavsko

ANO - Realizace projektu je plánována v 

souladu s vymezením územní působnosti 

dle CLLD MAS Boleslavsko

.

NE - Realizace projektu není plánována v 

souladu s vymezením územní působnosti 

dle CLLD MAS Boleslavsko.

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS.

Nenapravitelné kritérium

Obecná kritéria přijatelnosti

Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjety/Typ subjektu-žadatel/příjemce):                

  

- 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)

1.
Oprávněnost žadatele

2.

Platnost od: 14. 09. 2018

3.

Projekt je realizován na území působnosti MAS Boleslavsko

Název kritéria

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. O 2 – Připravenost jednotek požární ochrany 

Integrované strategie MAS Boleslavsko

Schvalovatel: 

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

Hodnotitel: 

Název výzvy MAS: „MAS Boleslavsko – IROP – Připravenost jednotek požární ochrany“

Název projektu:

Číslo výzvy MAS:      4. výzva

Název výzvy ŘO: Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD

Číslo výzvy ŘO: 69.

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.1, platnost 3. 10. 2017
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Žádost o podporu, 

Rozpočet projektu, 

Text výzvy MAS Boleslavsko, 

Studie proveditelnosti

ANO - Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny.

NE - Projekt nerespektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny.

NERELEVANTNÍ - Limity způsobilých 

výdajů nejsou stanoveny.

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti

ANO – Potřebnost projektu je 

odůvodněná.

NE –  Potřebnost projektu není 

odůvodněná.

Projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami výzvy MAS?

Možné podporavané aktivity jsou: Technika pro IZS, Stanice IZS

Projekt dodržuje limit 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku

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

 Žádost o podporu, 

Rozpočet projektu, 

Text výzvy MAS Boleslavsko,

Studie proveditelnosti

Je ve Studii proveditelnosti popsané odůvodnění potřebnosti realizace projektu?

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně 100 000,- Kč.

(Pokud minimální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)

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

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.

5.

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli, cílovými skupinami a podporovanými aktivitami výzvy MAS Boleslavsko.

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli výzvy MAS?

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu maximálně 2 951 580,- Kč.

(Pokud maximální hranice celkových způsobilých výdajů není stanovena, je odpověď NR)

7.

Potřebnost realizace projektu.

6.

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

Žádost o podporu, 

Text výzvy MAS Boleslavsko, 

Studie proveditelnosti

ANO – projekt je v souladu s podmínkami 

výzvy MAS.

NE – projekt není v souladu s 

podmínkami výzvy MAS.

3.

Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 31. 12. 2021 (záložka Harmonogram)?

Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?

Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin uvedených ve výzvě? 

Možné cílové skupiny jsou: obyvatelé ČR, orgány krizového řízení obcí a krajů a organizačních složek státu, složky IZS  

Je místem realizace území MAS Boleslavsko vymezené ve schválené strategii CLLD (záložka Datová oblast žádosti/Umístění projektu/plošné opatření/Místo realizace)?

4.

Žádost o podporu, 

Text výzvy MAS Boleslavsko,

 Studie proveditelnosti,

 Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce k výzvě č. 69

ANO - Projekt je svým zaměřením v 

souladu s cíli, cílovými skupinami a 

podporovanými aktivitami výzvy MAS.

NE - Projekt není svým zaměřením v 

souladu s cíli, cílovými skupinami a   

podporovanými aktivitami výzvy MAS.

Projekt je svým zaměřením v souladu s cílovými skupinami výzvy MAS?

8.

Projekt je v souladu se strategickou částí SCLLD MAS Boleslavsko.
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Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti,

Programový rámce SCLLD, 

SCLLD MAS Boleslavsko

ANO – Projekt, jeho cíle a plánované 

aktivity nejsou v rozporu se strategickou 

částí SCLLD MAS Boleslavsko.

NE – Projekt, jeho cíle a plánované 

aktivity jsou v rozporu se strategickou 

částí SCLLD MAS Boleslavsko.

Číslo Referenční dokument
Způsob hodnocení kořenového 

kritéria

Přidělené 

hodnocení (A/N/ 

NR/

Nehodnoceno)

Odůvodnění

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

Podpis žádosti

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

U jednoetapového projektu je odpověď NR.

Projekt je v souladu se schválenou strategií - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Boleslavsko.

Je žádost podána přes MS2014+?

Forma žádosti

8.

2.

Žádost o podporu, 

Příloha žádosti – plná moc 

(doporučený vzor – Příloha č. 11 

Obecných pravidel pro žadatele a 

příjemce)

ANO – Žádost o podporu je podepsána 

oprávněným zástupcem žadatele.

NE - Žádost o podporu není podepsána 

oprávněným zástupcem žadatele.

• 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.

• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva o přenesení pravomocí (záložka Dokumenty, případně Plné moci)?

Pokud žádost podepsal statutární zástupcen či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR.

3.

• 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.

Žádost o podporu, 

přílohy Žádosti o podporu, 

Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce, výzva č. 69, 

Text výzvy MAS Boleslavsko

ANO – Jsou doloženy všechny povinné 

přílohy a obsahově splňují náležitosti, 

které jsou uvedené ve výzvě MAS 

Boleslavsko.

NE - Nejsou doloženy všechny povinné 

přílohy nebo obsahově nesplňují 

náležitosti, které jsou uvedené ve výzvě 

MAS Boleslavsko.

• pověřený zástupce na základě usnesení z jednání Rady (záložka Dokumenty, případně Plné moci)?                                      

Pokud žádost podepsal statutární zástupce či pověřený zástupce na základě usnesení z jednání zastupitelstva, nebo je doložena plná moc/pověření, odpověď je NR. 

Úplnost žádosti

Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu?  

U víceetapového projektu je odpověď NR.

• Zadávací a výběrovová řízení (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.

Kritéria formálních náležitostí

Název kritéria

1.

Žádost o podporu, 

Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce, výzva č. 69

ANO – Žádost o podporu je podána v 

předepsané formě 

NE -  Žádost o podporu není podána v 

předepsané formě 

Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s kontrolovanými přílohami?

Byla provedena kontrola předložených dokumentů, zda v nich nejsou viditelné zásahy do textu nebo jiná manipulace s dokumenty (ruční opravy textu, přeškrtnuté znaky, 

viditelně zakrytý text)?

Pokud byla provedena kontrola dokumentů výše uvedeným způsobem, je vždy odpověď ANO.

Pokud při kontrole dokumentů bylo zjištěno riziko podvodu, uvede se do odůvodnění kritéria část/kapitola žádosti o podporu/příloha, kde bylo toto riziko nalezeno.

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

U jednoetapového projektu je odpověď NR.

Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední etapy projektu? 

U jednoetapového projektu je odpověď NR.

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.
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Celkový výsledek  Podpis: Datum:

• Položkový rozpočet stavby 

Je doložen položkový rozpočet stavby?

Příloha je nerelevantní pro aktivitu Technika pro IZS.

Celkové hodnocení

Jméno a příjmení hodnotitele:

Jméno a příjmení schvalovatele:

• Studie proveditelnosti 

Je doložena Studie proveditelnosti?

Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 4 Specifických pravidel (záložka Dokumenty v MS2014+)?

Pokud žadatel informace požadované osnovou studie proveditelnosti uvede v jiné kapitole/části studie proveditelnosti, je tato skutečnost hodnotitelem akceptována.

• Výpočet čistých jiných peněžních příjmů 

Je doložen Výpočet čistých jiných peněžních příjmů?

• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva 

nahrazující stavební povolení

Je doložena Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní 

smlouva nahrazující stavební povolení?

Příloha je nerelevantní pro aktivitu Technika pro IZS.

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

Je doložena Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby?

Příloha je nerelevantní pro aktivitu Technika pro IZS.

3.

Žádost o podporu, 

přílohy Žádosti o podporu, 

Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce, výzva č. 69, 

Text výzvy MAS Boleslavsko

ANO – Jsou doloženy všechny povinné 

přílohy a obsahově splňují náležitosti, 

které jsou uvedené ve výzvě MAS 

Boleslavsko.

NE - Nejsou doloženy všechny povinné 

přílohy nebo obsahově nesplňují 

náležitosti, které jsou uvedené ve výzvě 

MAS Boleslavsko.

• Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení

Je doloženo Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízeníi?

Příloha je nerelevantní pro aktivitu Technika pro IZS.

• Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu  

Je doložen Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu?

Příloha je nerelevantní pro aktivitu Technika pro IZS.

• Stanovisko HZS kraje

Je doloženo Stanovisko HZS kraje?
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