Seminář k realizaci CLLD v roce 2018 na území
Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.

V Píšti dne 18. ledna 2018

Plán výzev MAS Hlučínsko z.s.
ke dni 18. ledna 2018
dle jednotlivých programových rámců

Operační program zaměstnanost (OPZ)
Opatření integrované
strategie

Výzva

Plánovaný termín
vyhlášení výzvy

Alokace

OPZ-1 Rozvoj a
modernizace sociálních
služeb

Rozvoj a modernizace
sociálních služeb II.

březen 2018

4 064 725 Kč

OPZ-2 Podpora
zaměstnanosti

Podpora zaměstnanosti II.

březen 2018

2 743 000 Kč

OPZ-3 Podpora a rozvoj
sociálního podnikání

Podpora a rozvoj sociálního
podnikání II.

březen 2018

2 057 250 Kč

OPZ-4 Podpora rodin

Podpora rodin II.

březen 2018

1 371 500 Kč

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Opatření integrované
strategie

Plánovaný termín
vyhlášení výzvy

Alokace

Dopravní infrastruktura

červen 2018

Dle výsledků aktuálně
hodnocené výzvy

Cyklostezky

červen 2018

Dle výsledků aktuálně
hodnocené výzvy

Sociální služby

říjen 2018

Dle výsledků aktuálně
hodnocené výzvy

Sociální bydlení

říjen 2018

7 500 000 Kč

IROP-3 Vhodné podmínky
pro sociální podnikání

Sociální podnikání

říjen 2018

Dle výsledků aktuálně
hodnocené výzvy

IROP-4 Kvalitní podmínky
pro vzdělávání

Kvalitní podmínky pro
vzdělávání

říjen 2018

8 000 000 Kč

Výzva

IROP-1 Bezpečná doprava

IROP-2 Rozvoj sociálních
služeb

Program rozvoje venkova (PRV)
Opatření integrované
strategie

Výzva

Plánovaný termín
Alokace
Alokace
vyhlášení výzvy Varianta č. 1 Varianta č. 2

PRV-1 Rozvoj
zemědělských podniků

Rozvoj zemědělských
podniků

duben 2018

3 167 880 Kč 3 564 806 Kč

PRV-2 Podpora
zpracování zemědělské
produkce

Podpora zpracování
zemědělské produkce

duben 2018

2 084 537 Kč 2 084 537 Kč

PRV-3 Obnova
zemědělské
infrastruktury

Obnova zemědělské
infrastruktury

duben 2018

1 901 230 Kč 1 901 230 Kč

PRV-4 Podpora
podnikání na venkově

Podpora podnikání na
venkově

duben 2018

4 753 074 Kč 4 356 148 Kč

PRV-5 Projekty
Spolupráce

Podání žádosti na
konkrétní projekt

duben 2018

925 000 Kč

460 000 Kč

Operační program Životní prostředí (OPŽP)
Opatření

Výzva

Plánovaný termín
vyhlášení výzvy

Alokace

Revitalizace funkčních ploch a
prvků sídelní zeleně

Název výzvy bude
upřesněn

říjen 2018

Zatím
neurčeno

Vytváření, regenerace či posílení
funkčnosti krajinných prvků a
struktur

Název výzvy bude
upřesněn

říjen 2018

Zatím
neurčeno

Realizace přírodě blízkých
opatření vyplývajících z
komplexních studií cílených na
zpomalení povrchového odtoku
vody, protierozní ochranu a
adaptaci na změnu klimatu

Název výzvy bude
upřesněn

říjen 2018

Zatím
neurčeno

Hodnotící kritéria dle jednotlivých
programových rámců a výzev

Operační program zaměstnanost (OPZ)
Kritéria přijatelnosti – všechna jsou neopravitelná

Název kritéria

Kontrolní otázka

1. Oprávněnost žadatele

Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce vymezeného ve výzvě k předkládání
žádostí o podporu?

2. Partnerství

Odpovídá partnerství v projektu pravidlům OPZ a je v souladu s textem výzvy k
předkládání žádostí o podporu?

3. Cílové skupiny

Jsou cílové skupiny v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o podporu?

4. Celkové způsobilé výdaje

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu v rozmezí stanoveném ve výzvě k předkládání
žádostí o podporu?

5. Aktivity

Jsou plánované aktivity projektu v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání
žádostí o podporu (včetně územní způsobilosti)?

6. Horizontální principy

Lze vyloučit negativní dopad na horizontální principy OPZ (Rovnost žen a mužů,
nediskriminace a udržitelný rozvoj)?

7. Trestní bezúhonnost

Je statutární zástupce žadatele trestně bezúhonný?

8. Soulad projektu s CLLD

Je cíl projektu v souladu s cíli schválené strategie CLLD (s cílem příslušného opatření
programového rámce OPZ)?

9. Ověření administrativní,
finanční a provozní kapacity
žadatele

Má žadatel administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl schopen plánovaný
projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly OPZ?

Operační program zaměstnanost (OPZ)
Kritéria formálních náležitostí

Název kritéria

Kontrolní otázka

1. Úplnost a forma žádosti

Obsahuje žádost o podporu všechny povinné údaje i přílohy dle textu výzvy k
předkládání žádostí o podporu a žádost i povinné přílohy byly předloženy ve formě
dle textu výzvy (včetně číslování příloh)?

2. Podpis žádosti

Je žádost o podporu podepsána statutárním zástupcem žadatele (resp. oprávněnou
osobou)?

Operační program zaměstnanost (OPZ)
Kritéria věcného hodnocení

Skupina kritérií

Kritérium

Hlavní otázka

Potřebnost pro
území MAS

Vymezení problému a cílové
skupiny

Zaměřuje se projekt na problém/nedostatky, který/které je
skutečně potřebné řešit s ohledem na cíle strategie CLLD
a je cílová skupina adekvátní náplni projektu?

Cíle a konzistentnost (intervenční
logika) projektu

Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené
klíčové aktivity a jejich výstupy k jeho splnění?

Způsob ověření dosažení cíle
projektu

Jak vhodný způsob pro ověření dosažení cíle žadatel
projektu nastavil?

Efektivita projektu, rozpočet

S ohledem na plánované a potřebné výstupy je navrženo
efektivní a hospodárné využití zdrojů?

Adekvátnost indikátorů

Jak jsou nastaveny cílové hodnoty indikátorů

Způsob zapojení cílové skupiny

Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu
projektu?

Způsob realizace aktivit a jejich
návaznost

Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a jejich
vzájemná návaznost?

Účelnost

Efektivnost a
hospodárnost

Proveditelnost

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Kritéria formálních náležitostí – všechny výzvy

Název kritéria
Žádost o podporu je podána v
předepsané formě

Hodnocení ANO/NE
ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a
obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami).

Napravitelné
ANO

NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě a
obsahově nesplňuje všechny náležitosti (nesoulad žádosti s
přílohami).
Žádost o podporu je podepsaná
oprávněným zástupcem žadatele

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

ANO

NE – žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním
zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele
Jsou doloženy všechny povinné
přílohy a obsahově splňují
náležitosti požadované v
dokumentaci k výzvě

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově
splňují náležitosti, které požaduje ŘO v dokumentaci k výzvě.
NE – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy A/NEBO
obsahově nesplňují náležitosti, které požaduje ŘO v dokumentaci k
výzvě.

ANO

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Kritéria přijatelnosti – všechny výzvy

Název kritéria
Hodnocení ANO/NE
Projekt je svým zaměřením v souladu ANO – Projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami
s cíli a podporovanými aktivitami
specifického cíle a výzvy
výzvy
NE – Projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami
specifického cíle a výzvy
Žadatel splňuje definici oprávněného ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný
příjemce pro příslušný specifický cíl a specifický cíl a výzvu
výzvu
NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný
specifický cíl a výzvu
Projekt respektuje minimální a
ANO – Projekt respektuje minimální maximální hranici celkových
maximální hranici celkových
způsobilých výdajů
způsobilých výdajů, pokud jsou
NE – Projekt ne respektuje minimální maximální hranici celkových
stanoveny
způsobilých výdajů
Projekt respektuje limity způsobilých ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů
výdajů, pokud jsou stanoveny
NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů
Potřebnost realizace projektu je
odůvodněná

ANO – Žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu

Projekt naplňuje strategické cíle a
opatření uvedené v SCLLD MAS
Hlučínsko

ANO – Žádost naplňuje strategické cíle a opatření uvedené v SCLLD
MAS Hlučínsko
NE – Žádost nenaplňuje strategické cíle a opatření uvedené v SCLLD
MAS Hlučínsko

Napravitelné
ANO

NE

ANO

ANO

ANO

NE – Žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu
ANO

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Kritéria věcného hodnocení – výzva Dopravní infrastruktura

Číslo

Název kritéria

Stručný popis kritéria

1

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

Bude podpořen projekt, u nějž jsou v Žádosti o podporu a ve Studii
proveditelnosti uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

2

Délka realizace

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů se zkrácenou
dobou realizace, tzn. doba od předpokládaného data zahájení
fyzické realizace projektu do podání Žádosti o platbu.

3

Výše celkových způsobilých výdajů
projektu

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s nižšími
celkovými způsobilými výdaji.

4

Technická připravenost

Bude podpořen projekt, u něhož má žadatel 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 k žádosti
přiloží čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá
stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou
stavební práce.

5

Intenzita dopravy

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů realizovaných v
místě s vyšší intenzitou dopravy.

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Kritéria věcného hodnocení – výzva Dopravní infrastruktura

Číslo

Název kritéria

Stručný popis kritéria

6

Přístup k zastávkám veřejné
hromadné dopravy

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s přístupem k
většímu počtu zastávek veřejné hromadné dopravy realizací
jednoho nebo více aktivit: chodník, pás pro chodce, přechod pro
chodce, místo pro přecházení, světelné signalizační zařízení, veřejné
osvětlení komunikace, atd.

7

Přístup k přechodům pro chodce
nebo místům pro přecházení

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s přístupem k
většímu počtu přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení
realizací jedné nebo více aktivit: chodník, světelné signalizační
zařízení, veřejné osvětlení komunikace, atd.

8

Signalizace pro nevidomé

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s přístupem k
většímu počtu přechodů pro chodce vybavených signalizací pro
nevidomé. Za signalizaci pro nevidomé je považována akustická
signalizace, vodící pás nebo kombinace obou variant.

9

Veřejné osvětlení komunikace pro
pěší a nebo bezpečnostních prvků

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s realizací
osvětlení komunikace pro pěší a nebo všech bezpečnostních prvků
(přechody pro chodce, místa pro přecházení, atd.).

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Kritéria věcného hodnocení – výzva Cyklostezky

Číslo

Název kritéria

Stručný popis kritéria

1

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

Bude podpořen projekt, u nějž jsou v Žádosti o podporu a ve Studii
proveditelnosti uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

2

Délka realizace

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů se zkrácenou
dobou realizace, tzn. doba od předpokládaného data zahájení
fyzické realizace projektu do podání Žádosti o platbu.

3

Výše celkových způsobilých výdajů
projektu

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s nižšími
celkovými způsobilými výdaji.

4

Intenzita dopravy

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů realizovaných v
místě s vyšší intenzitou dopravy.

5

Délka vystavěné cyklostezky

Bude podpořen projekt, u něhož bude v Žádosti o podporu a ve
Studii proveditelnosti popsána větší délka cyklostezky.

6

Dopad projektu na území

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s vyšším
dopadem na území. Při dokládání dopadu projektu na území je
nutné přiložit situační plán průběhu cyklostezky s vyznačením obcí
a místních částí, kterých se realizace projektu výstavby cyklostezky
dotýká.

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Kritéria věcného hodnocení – výzva Cyklostezky

Číslo

Název kritéria

Stručný popis kritéria

7

Napojení na stávající cyklistickou
infrastrukturu

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k napojení projektem
vybudované cyklostezky na stávající cyklostezky a cyklotrasy.
Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s napojením na
stávající cyklostezku nebo cyklotrasu na jedné straně nebo na obou
stranách nově realizované cyklostezky.

8

Parkovací místa pro kola

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, jejichž součástí
je vybudování více parkovacích míst pro kola.

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Kritéria věcného hodnocení – výzva Sociální služby

Číslo

Název kritéria

Stručný popis kritéria

1

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

Bude podpořen projekt, u nějž jsou v Žádosti o podporu a ve Studii
proveditelnosti uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

2

Délka realizace

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů se zkrácenou
dobou realizace, tzn. doba od předpokládaného data zahájení
fyzické realizace projektu do podání Žádosti o platbu.

3

Výše celkových způsobilých výdajů
projektu

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s nižšími
celkovými způsobilými výdaji.

4

Zapojení partnerů do plánování či
realizace projektu

Bodovací kritérium se vztahuje k zapojení partnerů do plánování či
realizace projektu. Bude podpořen projekt, u kterého je zapojení
partnerů do plánování či realizace projektu popsáno v žádosti o
podporu a zakotveno v Memorandu o spolupráci.

5

Dopad projektu na území

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s vyšším
dopadem na území MAS - preferuje se dopad na více obcí a
místních částí.

6

Vznik zázemí nové sociální služby v
území realizace projektu

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, jejichž realizací
vznikne zázemí nové sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.,
která dosud nebyla provozována na území, na němž je projekt
realizován.

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Kritéria věcného hodnocení – výzva Sociální služby

Číslo

Název kritéria

Stručný popis kritéria

7

Dopad na počet cílových skupin

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s dopadem na
více cílových skupin.

8

Využití stávajícího objektu

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, které využijí
při realizaci projektu stávající objekt, tzn., že z důvodu vybudování
zázemí sociální služby bude rekonstruován stávající objekt.

9

Zkušenost v oblasti poskytování
sociálních služeb

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, kdy má žadatel
nebo dodavatel služby prokazatelnou zkušenost s poskytováním
sociálních služeb. Nemusí přitom nezbytně jít o službu realizovanou
v rámci projektu.

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Kritéria věcného hodnocení – výzva Sociální bydlení

Číslo

Název kritéria

Stručný popis kritéria

1

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

Bude podpořen projekt, u nějž jsou v Žádosti o podporu a ve Studii
proveditelnosti uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

2

Délka realizace

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů se zkrácenou
dobou realizace, tzn. doba od předpokládaného data zahájení
fyzické realizace projektu do podání Žádosti o platbu.

3

Výše celkových způsobilých výdajů
projektu

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s nižšími
celkovými způsobilými výdaji.

4

Počet sociálních bytů

Bude podpořen projekt, jehož realizací vznikne vyšší počet
sociálních bytů.

5

Počet lůžek na byt

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k počtu lůžek na sociální byt
vybudovaný projektem. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění
projektů s vyšším průměrným počtem lůžek na vybudovaný sociální
byt.

6

Bezbariérový přístup

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, u nichž bude u
všech nově vybudovaných sociálních bytů zajištěn bezbariérový
přístup.

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Kritéria věcného hodnocení – výzva Sociální bydlení

Číslo

Název kritéria

Stručný popis kritéria

7

Dostupnost objektů občanské
vybavenosti

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, u nichž bude z
vybudovaných sociálních bytů zajištěna dostupnost občanské
vybavenosti - školská zařízení (mateřská škola, základní škola),
zdravotní a sociální péče (praktický lékař, sociální služba), prodejna
potravin, zastávka veřejné hromadné dopravy, pošta v okruhu 1,5
km. Hodnotí se míra dostupnosti, tzn. počet objektů občanské
vybavenosti ve stanovené vzdálenosti.

8

Možnost využívání terénních
sociálních služeb

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, u nichž bude
zajištěna možnost využívání terénních sociálních služeb. Realizátor
projektu prokáže, že obyvatelé bytů budou mít přístup k terénním
sociálním službám.

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Kritéria věcného hodnocení – výzva Sociální podnikání

Číslo

Název kritéria

Stručný popis kritéria

1

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

Bude podpořen projekt, u nějž jsou v Žádosti o podporu a ve Studii
proveditelnosti uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi
udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

2

Délka realizace

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů se zkrácenou
dobou realizace, tzn. doba od předpokládaného data zahájení
fyzické realizace projektu do podání Žádosti o platbu.

3

Výše celkových způsobilých výdajů
projektu

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s nižšími
celkovými způsobilými výdaji.

4

Využití stávajícího objektu na soc.
podnikání

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, které využijí
při realizaci projektu stávající objekt, tzn., že z důvodu vybudování
zázemí pro sociální podnikání bude rekonstruován stávající objekt.

5

Zohlednění specifických potřeb
cílových skupin

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, u kterých
žadatel prokáže znalost specifických potřeb cílových skupin (např.
potřebu uzpůsobení pracovního prostředí či místa pro odpočinek a
stravu, použití speciálních pracovních pomůcek, pomůcek pro
alternativní či augmentativní komunikaci, zajištění poradenství
z oblasti postižení cílové skupiny atd.) a schopnost tyto potřeby
naplňovat.

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Kritéria věcného hodnocení – výzva Sociální podnikání

Číslo

Název kritéria

Stručný popis kritéria

6

Zaměstnání znevýhodněných skupin
obyvatel

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k procentuálnímu podílu
budoucích zaměstnanců (úvazků) z cílových skupin na celkovém
budoucím počtu zaměstnanců (úvazků) sociálního podniku.
Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s vyšším
procentuálním podílem budoucích úvazků zaměstnanců z cílových
skupin na celkovém budoucím počtu úvazků zaměstnanců
sociálního podniku.

7

Tvorba nových pracovních míst

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, jehož realizací
dojde k vytvoření většího počtu pracovních míst pro některou z
cílových skupin uvedených ve Specifických pravidlech výzvy č. 65.

8

Dopad na osoby se zdravotním
postižením

Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů zaměřených na
vytvoření zázemí sociálního podniku pro zaměstnání cílové skupiny
osob se zdravotním postižením, definovanou podle § 67 zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou
orgánem sociálního zabezpečení uznány:
a. invalidními ve třetím stupni,
b. invalidními v prvním nebo druhém stupni,
c. zdravotně znevýhodněnými

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Kritéria věcného hodnocení – výzva Sociální podnikání

Číslo
9

Název kritéria
Vznik nového a rozšíření kapacit
sociálního podniku

Stručný popis kritéria
Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, jejichž realizací
dojde ke vzniku sociálního podniku a k více způsobům rozšíření
kapacit sociálního podniku. Rozšíření kapacit zahrnuje následující
varianty aktivit: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření
prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby,
zefektivnění procesů v podniku, zřízení divize na novém místě nebo
v jiném regionu.
V případě osob samostatně výdělečně činných podle zákona č.
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění se za rozšíření kapacit
považují tyto varianty aktivit, přičemž nelze kombinovat aktivity
uvedené u první a druhé odrážky: rozšíření nebo inovace stávajícího
oprávnění k podnikání, získání nového oprávnění k podnikání,
rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové
kapacity, kde je činnost provozována, modernizace vybavení
sloužícího k výrobě nebo činnosti, zřízení dalšího prostoru pro
výrobu nebo výkon činnosti na novém místě nebo v jiném regionu

Program rozvoje venkova (PRV)

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti – všechny fiche
Název

Stručný popis

Administrativní kontrola

Kontrola obsahové správnosti, kontrolu formálních náležitostí,
kontrolou přijatelnosti a kontrolou dalších podmínek vztahujících se
pro daný projekt.

Kontrola přijatelnosti

1. Projekt je realizován na území MAS
2. Projekt je v souladu se Strategii CLLD MAS Hlučínsko pro období
2014-2020

Program rozvoje venkova (PRV)

Preferenční kritéria – Rozvoj zemědělských podniků (FICHE 1)
Číslo

Název

Stručný popis

1

Tvorba pracovního místa

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na vytvoření
stálého pracovního místa v rámci realizace projektu.

2

Využití stávajících budov nebo staveb

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na využití
stávajících budov nebo staveb v rámci realizace projektu.
Za stávající je považována budova nebo stavba, u níž byl
vydán kolaudační souhlas před podáním žádosti o dotaci

3

Šetrnost k životnímu prostředí

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na šetrnost, tzn.
pozitivní dopad projektu na životní prostředí.

4

Inovativnost metody nebo technologie řešení

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na inovativnost
metody nebo technologie řešení, které zvolil žadatel pro
realizaci projektu

5

Spolupráce se subjekty z Hlučínska

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na spolupráci
nositele projektu při přípravě a/nebo realizaci projektu se
subjekty z Hlučínska.

6

Délka realizace projektu

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na délku realizace
projektu. Bodově zvýhodněny budou projekty se zkrácenou
dobou realizace, tzn. doba od předpokládaného data
zahájení fyzické realizace projektu do podání Žádosti o
platbu na MAS.

Program rozvoje venkova (PRV)

Preferenční kritéria – Rozvoj zemědělských podniků (FICHE 1)
Číslo
7

Název
Výše dotace

Stručný popis
Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na
požadovanou výši dotace. Bodově budou
zvýhodněny projekty s nižší dotací.

Program rozvoje venkova (PRV)

Preferenční kritéria – Podpora zpracování zemědělské produkce (FICHE 2)
Číslo

Název

Stručný popis

1

Tvorba pracovního místa

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na vytvoření
stálého pracovního místa v rámci realizace projektu.

2

Využití stávajících budov nebo staveb

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na využití
stávajících budov nebo staveb v rámci realizace projektu.
Za stávající je považována budova nebo stavba, u níž byl
vydán kolaudační souhlas před podáním žádosti o dotaci

3

Efektivita a hospodárnost

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na efektivitu a
hospodárnost projektu.

4

Inovativnost metody nebo technologie řešení

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na inovativnost
metody nebo technologie řešení, které zvolil žadatel pro
realizaci projektu

5

Návaznost na tradici

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na tradici výroby
vlastního podniku, k níž je vztažen předmět dotace.

6

Podíl využívání místních surovin

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na podíl využívání
vlastních nebo místních surovin využívaných při zpracování
zemědělské produkce, k němuž je vztažen předmět dotace.
Místními surovinami se rozumí suroviny vyprodukované v
místě vzdáleném vzdušnou čarou max. 30 km od místa
umístění podniku/zpracovny žadatele.

Program rozvoje venkova (PRV)

Preferenční kritéria – Podpora zpracování zemědělské produkce (FICHE 2)
Číslo

Název

Stručný popis

7

Spolupráce se subjekty z Hlučínska

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na spolupráci
nositele projektu při přípravě a/nebo realizaci projektu se
subjekty z Hlučínska.

8

Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců a
místních trhů

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na rozvoj krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů, které zvolil žadatel
pro realizaci projektu. Tzn., že součástí projektu je investice
do zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů.

9

Délka realizace projektu

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na délku realizace
projektu. Bodově zvýhodněny budou projekty se zkrácenou
dobou realizace, tzn. doba od předpokládaného data
zahájení fyzické realizace projektu do podání Žádosti o
platbu na MAS.

10

Výše dotace

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na požadovanou
výši dotace. Bodově budou zvýhodněny projekty s nižší
dotací.

Program rozvoje venkova (PRV)

Preferenční kritéria – Zemědělská infrastruktura (FICHE 3)
Číslo

Název

Stručný popis

1

Efektivita a hospodárnost

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na efektivitu a
hospodárnost projektu. Zejména budou posuzovány náklady na
m2 plochy polní cesty (do ceny se nepočítají náklady na
výstavbu souvisejících objektů technického vybavení). Nově
vybudovaná polní cesta musí splňovat parametry dle ČSN 73
6109.

2

Obnova historické zemědělské infrastruktury

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na obnovu historické
zemědělské infrastruktury, tzn. na obnovu polní cesty v
místech, kde existovala v minulosti a byla např. v období
kolektivizace zrušena. Pro získání bodového hodnocení se musí
nově vybudovaná polní cesta shodovat svým umístěním na
alespoň 75% své délky s historickou polní cestou. Tato
podmínka neplatí pro šířku nové a historické polní cesty, jelikož
nově vybudované polní cesty musí splňovat parametry dle ČSN
73 6109.

3

Obnova polní komunikace mezi dvěma sídly

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na vybudování
zemědělské infrastruktury (obnovu účelové komunikace) mezi
dvěma sídly, tzn. obcemi nebo místními částmi.

4

Délka realizace projektu

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na délku realizace
projektu. Bodově zvýhodněny budou projekty se zkrácenou
dobou realizace, tzn. doba od předpokládaného data zahájení
fyzické realizace projektu do podání Žádosti o platbu na MAS.

Program rozvoje venkova (PRV)

Preferenční kritéria – Zemědělská infrastruktura (FICHE 3)
Číslo
5

Název
Výše dotace

Stručný popis
Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na požadovanou
výši dotace. Bodově budou zvýhodněny projekty s nižší
dotací.

Program rozvoje venkova (PRV)

Preferenční kritéria – Podpora podnikání na venkově (FICHE 4)
Číslo

Název

Stručný popis

1

Tvorba pracovního místa

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na vytvoření
stálého pracovního místa v rámci realizace projektu.

2

Využití stávajících budov nebo staveb

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na využití
stávajících budov nebo staveb v rámci realizace projektu.
Za stávající je považována budova nebo stavba, u níž byl
vydán kolaudační souhlas před podáním žádosti o dotaci.

3

Inovativnost metody nebo technologie řešení

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na inovativnost
metody nebo technologie řešení, které zvolil žadatel pro
realizaci projektu.

4

Návaznost na tradici

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na tradici výroby
vlastního podniku, k níž je vztažen předmět dotace.

5

Podíl využívání místních surovin

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na podíl využívání
vlastních nebo místních surovin využívaných při
zpracování zemědělské produkce, k němuž je vztažen
předmět dotace. Místními surovinami se rozumí suroviny
vyprodukované v místě vzdáleném vzdušnou čarou max.
30 km od místa umístění podniku/zpracovny žadatele.

Program rozvoje venkova (PRV)

Preferenční kritéria – Podpora podnikání na venkově (FICHE 4)
Číslo

Název

Stručný popis

6

Spolupráce se subjekty z Hlučínska

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na spolupráci
nositele projektu při přípravě a/nebo realizaci projektu se
subjekty z Hlučínska.

7

Podpora mladého podnikatele

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na podporu
mladého podnikatele.

8

Velikost podniku

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na velikost
podniku, přičemž bodově budou zvýhodněny menší
podniky.

9

Délka realizace projektu

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na délku realizace
projektu. Bodově zvýhodněny budou projekty se
zkrácenou dobou realizace, tzn. doba od
předpokládaného data zahájení fyzické realizace projektu
do podání Žádosti o platbu na MAS.

10

Výše dotace

Bodové hodnocení kritéria je zaměřeno na požadovanou
výši dotace. Bodově budou zvýhodněny projekty s nižší
dotací.

Indikátory dle jednotlivých programových
rámců a výzev

Operační program zaměstnanost (OPZ)
OPZ-1 Rozvoj a modernizace sociálních služeb

Indikátory se závazkem
Kód indikátoru

Název

Měrná jednotka

Typ

6 00 00

Celkový počet účastníků

Osoby

Výstup

6 70 01

Kapacita podpořených služeb

Místa

Výstup

6 70 10

Využívání podpořených služeb

Osoby

Výsledek

Operační program zaměstnanost (OPZ)
OPZ-1 Rozvoj a modernizace sociálních služeb

Indikátory bez závazku
Kód indikátoru

Název

Měrná jednotka

Typ

6 70 10

Počet napsaných a zveřejněných
analytických a strategických
dokumentů (vč. evaluačních)

Dokumenty

Výstup

6 73 15

Bývalí účastníci projektů v oblasti
sociálních služeb, u nichž služba
naplnila svůj účel

Osoby

Výsledek

6 73 10

Bývalí účastníci projektů, u nichž
intervence formou sociální práce
naplnila svůj účel

Osoby

Výsledek

Operační program zaměstnanost (OPZ)
OPZ-2 Podpora zaměstnanosti

Indikátory se závazkem
Kód indikátoru
6 00 00

Název
Celkový počet účastníků

Měrná jednotka

Typ

Osoby

Výstup

Operační program zaměstnanost (OPZ)
OPZ-2 Podpora zaměstnanosti

Indikátory bez závazku
Kód indikátoru

Název

Měrná jednotka

Typ

8 05 00

Počet napsaných a zveřejněných analytických a
strategických dokumentů (vč. evaluačních)

Dokumenty

Výstup

5 01 30

Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem
práce

Osoby

Výsledek

5 01 05

Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní
formy práce

Podniky

Výstup

6 25 00

Účastníci v procesu vzdělávání/odborné
přípravy po ukončení své účasti

Osoby

Výsledek

6 26 00

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své
účasti

Osoby

Výsledek

6 28 00

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své
účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu
vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si
kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ

Osoby

Výsledek

Operační program zaměstnanost (OPZ)
OPZ-3 Podpora a rozvoj sociálního podnikání

Indikátory se závazkem
Kód indikátoru

Název

Měrná jednotka

Typ

Osoby

Výstup

6 00 00

Celkový počet účastníků

1 02 13

Počet sociálních podniků vzniklých
díky podpoře

Organizace

Výstup

1 02 12

Počet podpořených již existujících
sociálních podniků

Organizace

Výstup

Operační program zaměstnanost (OPZ)

OPZ-3 Podpora a rozvoj sociálního podnikání
Indikátory bez závazku
Kód indikátoru

Název

Měrná jednotka

Typ

Dokumenty

Výstup

8 05 00

Počet napsaných a zveřejněných analytických a
strategických dokumentů (vč. evaluačních)

8 05 00

Účastníci v procesu vzdělávání/odborné
přípravy po ukončení své účasti

Osoby

Výsledek

6 26 00

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své
účasti

Osoby

Výsledek

6 28 00

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své
účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu
vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si
kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ

Osoby

Výsledek

Operační program zaměstnanost (OPZ)
OPZ-4 Podpora rodin

Indikátory se závazkem
Kód indikátoru

Název

Měrná jednotka

Typ

6 00 00

Celkový počet účastníků (rodič – vždy
jen jeden)

Účastníci

Výstup

5 00 01

Kapacita podporovaných zařízení
péče o děti nebo vzdělávacích
zařízení

Osoby

Výstup

Operační program zaměstnanost (OPZ)
OPZ-4 Podpora rodin

Indikátory bez závazku
Kód indikátoru

Název

Měrná jednotka

Typ

8 05 00

Počet napsaných a zveřejněných analytických a
strategických dokumentů vč. evaluačních

Dokumenty

Výsledek

5 01 30

Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem
práce

Osoby

Výsledek

5 01 05

Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní
formy práce

Podniky

Výsledek

6 25 00

Účastníci v procesu vzdělávání/odborné
přípravy po ukončení své účasti

Osoby

Výsledek

6 26 00

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své
účasti

Osoby

Výsledek

6 28 00

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své
účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu
vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si
kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ

Osoby

Výsledek

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Výzva

Kód

Název indikátoru

Dopravní infrastruktura

75001

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě

Cyklostezky

76100
76401

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
Počet parkovacích míst pro jízdní kola

Sociální služby

67510
55401
55402

Sociální bydlení

55320
55310
55301

Sociální podnikání

10105
10400
10403

Kvalitní podmínky pro vzdělávání

50000
50001

Kapacita služeb a sociální práce
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení
Nárůst kapacity sociálních bytů
Počet podpořených bytů pro sociální bydlení
Počet nových podniků, které dostávají podporu
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se
zaměřením na znevýhodněné skupiny
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení

Program rozvoje venkova (PRV)
Výzva

Kód

Název indikátoru

Rozvoj zemědělských podniků

93701
94800

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

Podpora zpracování
zemědělské produkce

93701
94800

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

Obnova zemědělské
infrastruktury

93701

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

Podpora podnikání na
venkově

93701
94800

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

Nejčastější chyby v projektových žádostech
dle jednotlivých výzev

Operační program zaměstnanost
Všechny výzvy
Popis chyby (nedostatku)

Četnost
chyby

Poznámka

Žadatel nemá dostatečnou finanční kapacitu na realizaci
projektu – roční obrat dosahuje méně než 1/5 způsobilých
výdajů projektu

1

Projekt nesplnil kritérium
přijatelnosti – vyřazení z dalšího
hodnocení

Zcela nedostatečný popis relizace projektu (jak bude
ověřeno, že bylo dosaženo cíle projektu, klíčové aktivity,
špatné nastavení indikátorů – nelze dovodit, podle čeho byly
hodnoty nastaveny)

1

Projekt nesplnil podmínky
věcného hodnocení

Obecně nedostatečný popis projektu v některé z jeho částí,
příliš obecná tvrzení, údaje, které nejsou podloženy – není
uveden zdroj, drobné chyby v rozpočtu (v případě, že
pracovník nebude zaměstnán na celý úvazek, není možné
požadovat dotaci na celý notebook či tiskárnu, ale jen
poměrně vzhledem k úvazku; požadavek na dotaci u položky,
která je neuznatelným nákladem)

4

Chyby tohoto typu se objevily ve
všech projektech

Integrovaný regionální operační program
Sociální služby
Popis chyby (nedostatku)

Četnost
chyby

Nedoložení některé z povinných přílohy (stanovy organizace,
výpis z rejstříku trestů, zakladatelská smlouva, zakládací či
zřizovací listina nebo jiný dokument o založení, smlouva o
závazku veřejné služby)

2

Všechny přílohy byly po výzvě
k doplnění doloženy

Nekompletní povinná příloha „Souhlasné stanovisko
subjektu, který vydal strategický plán, komunitní plán nebo
krajský střednědobý plán“ - chybí zaškrtnutí správné varianty
souhlas/nesouhlas

3

Po výzvě doplněno

Poznámka

Integrovaný regionální operační program
Sociální podnikání
Popis chyby (nedostatku)

Četnost
chyby

Nedoložení některé z povinných příloh (podnikatelský plán,
výpis z katastru nemovitostí nebo jiný dokument prokazující
právní vztahy k nemovitosti, která je předmětem projektu)

2

Všechny přílohy byly po výzvě
k doplnění doloženy

Ustanovení smlouvy o nájmu obsahuje nejasná nebo
rozporná ustanovení

1

Po výzvě doplněno vysvětlení

Poznámka

Integrovaný regionální operační program
Dopravní infrastruktura

Popis chyby (nedostatku)

Četnost
chyby

Poznámka

Projektová dokumentace není označena razítkem, podpisem
a označením stavebního úřadu

1

Příloha byla po výzvě k doplněna

Integrovaný regionální operační program
Cyklostezky

Popis chyby (nedostatku)

Četnost
chyby

Projektová dokumentace není označena razítkem, podpisem
a označením stavebního úřadu

1

Příloha byla po výzvě doplněna

Situační plán není graficky zpracován tak, aby byl zřejmý
územní dopad projektu

1

Příloha byla po výzvě doplněna

Poznámka

Program rozvoje venkova
Všechny fiche – vlastní žádost
Popis chyby (nedostatku)

Četnost
chyby

Poznámka

Chybí specifikace technických parametrů předmětu dotace

7

Po výzvě doplněno

Chybí číslo listu vlastnictví

1

Po výzvě doplněno

Chyby v oddíle „veřejné zakázky“ (zakázky v textu definovány, ale dále
nerozděleny, zakázky nerozepsány, nedostatečný popis veřejných zakázek)

3

Po výzvě doplněno

Chybně uvedeno místo realizace – špatné parcelní číslo

1

Po výzvě doplněno

Zásadní pravopisné chyby (nelogický název projektu, jména odpovědných osob)

3

Po výzvě doplněno

Neurčitý nebo nedostatečný popis projektu

2

Po výzvě doplněno

Neuvedeny výdaje, na které není požadována dotace (bez nadlimitních), v členění
dle zakázek – upřesněno

2

Po výzvě doplněno

Nedostatečný popis současného stavu a zdůvodnění potřebnosti projektu

1

Po výzvě doplněno

Není uveden druh parcely

1

Po výzvě doplněno

Neuvedena DPH a neuznatelné výdaje

1

Po výzvě doplněno

Není vybrána oblast intervence podle sídla podniku

2

Po výzvě doplněno

Program rozvoje venkova
Všechny fiche – přílohy
Popis chyby (nedostatku)

Četnost
chyby

Poznámka

Není doložen právní vztah k pozemku či objektu (platí podmínka minimální délky
nájmu po dobu udržitelnost projektu, tedy 5 let od proplacení dotace

4

Po výzvě doplněno

Položkový rozpočet není v požadovaném formátu (RTS Brno, ÚRS Praha nebo
CALLIDA)

1

Po výzvě doplněno

Není doložen nákres stavby

3

Po výzvě doplněno

Půdorys objektu je nevhodně a nedostatečně vkreslen do katastrální mapy

1

Po výzvě doplněno

Nebyl doložen rozpočet

2

Po výzvě doplněno

Nebyla doložena nájemní smlouva

1

Po výzvě doplněno

Nebyla doložena katastrální mapa

1

Po výzvě doplněno

Nebyl doložen krycí list rozpočtu

1

Po výzvě doplněno

Nebyl vygenerován a doložen dokument Finanční zdraví

2

Po výzvě doplněno

Nebyl doložen dokument potvrzující inovativnost projektu

1

Po výzvě doplněno

Nebylo doloženo čestné prohlášení o dodávce místního produktu

1

Po výzvě doplněno

Program rozvoje venkova
Upozornění!
Ne vždy jsou hodnotící kritéria v souladu s uznatelnými náklady.
Dodávat kolaudační souhlasy.

