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Zápis z iednání Vúběrové komise MAS Sokolovsko o.p.s.

Datum zasedání:

čas zasedání:

Místo zasedání:

P ítomni:

23.7.2019

14:00 - 17:00

H ebeny 31,Josefov

dle prezenční listiny (p ítomno 9 z2O členťr VK a 1 člen z 4 zMY|

dále p ítomná: lng. Markéta Hendrichová (manažer Programového rámce
lRoP)

1l Úvod - schvátení programu, zapisovatele a ově ovatele zápisu

Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání v, běrové komise. Vzhledem k obsahu
minul, ch usnesení z nich nevyplt vajídalší povinnosti pro toto jednání.

Jednání bylo zahájeno v 14.00 hodin, jedná se o pracovní jednání, kdy není nutná usnášeníschopnost.
Na jednání byli pozváni členové V, běrové komise a Monitorovacího v, boru. Za zapisovatele byla
navržena Markéta Hendrichová, za ově ovatele Hana Bašková.

Následovalo schválení programu, kten byl součástí pozvánky zaslané člen m V, běrové komise a

Monitorovacího v, boru p edem elektronicky. pí. Hendrichová up esnila obsah jednotliv, ch bodri
jednání. V, běrová komise hlasovala o níže uvedeném programu jednánía navrženém zapisovateli a

ově ovatelizápisu.

Program jednáníV, běrové komise dne 23. 7.2Ot9:

r.) Úvod - schválení programu jednání, určení zapisovatele a ově ovatele zápisu.

2| Zhodnocení nastavení kritérií věcného hodnocení lROP,
3) Návrhy tipravy kritérií věcného hodnocení lROP pro toto programové období.
4| Návrhy pravy kritérií věcného hodnocení lROP pro p íští programové období.

Návrh usnesení:

V,běrová komise MAS Sokolovsko schvaluje v,iše uvedenli program jednání a určuje zapisovatele
jednání Markétu Hendrichovou a ově ovatele zápisu Hanu Baškovou.

V, sledek hlasování: k návrhu nebyly p ipomínky. P ítomno 9 z2O člen .

Pro 9 hlasťl proti 0 hlas zdržel se 0 hlasrj

Usnesení č. 1/5/2019/VK:

Vr běrová komise MAS Sokolovsko schvaluje v še uveden, program jednání a určuje zapisovatele
jednání Markétu Hendrichovou a ově ovatele zápisu Hanu Baškovou.
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2| Zhodnocení nastavení kritérií věcného hodnocení IROP

Pí. Hendrichová na vod sdělita p ítomn, m členrjm v, běrové komise informace o pr běhu
projednávání žádosti o p ezkum a následné stížnosti žadatele na proces hodnocení u v,zvy č. 14
lROP. Proběhla diskuze zejména k aktuální situaci u v, zvy č. 1"4.

3) Návrhy tipravy kritérií věcného hodnocení IROP pro toto programové období

Bylo p ipomenuto znění kritérií věcného hodnocení lROP CLLD MAS Sokolovsko. P ítomní členové
v, běrové komise obdrželi materjál s aktuálním zněním kritérií, dále v materiálu byla uvedena pro
inspiraci některá kritéria používaná jint mi místními akčními skupinami.

Proběhla moderovaná diskuze k návrhtim riprav kritérií věcného hodnocení v CLLD |ROP MAS
Sokolovsko. Manažerka programového rámce lROP nejprve seznámila p ítomné s inspirativními
p íklady znastavení kritérií |ROP u jin,ch MAS. Probíhala diskuze kjednotliv,m kritériím ztěchto
p íklad . Jako zajímavé náměty byla shledána následující kritéria:

. doplnění mobiliá em (lavičky, p íst ešky,...)a zelení ijako součást nezp sobih ch vl daj
o návaznost na strategické dokumenty rozvoje obce, žadatel doložil souhlas obce s realizací

projektu (kombinace těchto kritérií dle typu žadatele)
o cyklodoprava: p edkládan, projekt je dílčí součástí komplexní projektové dokumentace na

v,stavbu cyklostezky, kde je plánována na obou koncích návaznost na stávající místní či
ričelovou komunikaci či cyklotrasu

o v rámci projektu byla ukončena zadávací a v, běrová ízení na hlavní aktivity projektu
o odtok srážkov, ch vod ze zpevněn, ch zastavěn, ch ploch

Dále proběhla moderovaná diskuze ke stávajícímu znění kritérií věcného hodnocení. Na základě
zkušeností z p edchozích v, zev byly diskutovány návrhy na pravu kritérií. Návrh prav kritérií je
p ílohou.

P ítomní členové se shodli na postupu:

. Členrim v, běrové komise a Monitorovacího v, boru bude zaslán návrh prav kritérií na

základě tohoto jednání.
o členové vr běrové komise a Monitorovacího v, boru mohou zaslat e-mailem p ipomínky.
o obdržené p ipomínky projede p edseda v, běrové komise a manažerka programového rámce

IROP a rozhodnou o pot ebě dalšího jednání.
o Následuje zaslání návrhu prav kritérií na ŘO IROP.

Z jednání vyplynuly dotazy na Řo lRoP, které se t, kají:

Lze v rámci jedné v, zvy omezit, aby jeden žadatel mohl podat maximálně jednu žádost o
podporu? Kontrola by byla prováděna v rámci FNP.

Je možné kritérium finanční p ipravenosti projektu, která máme nyní ve věcném hodnocení,
p esunout do formálních náležitostía p ijatelnosti?
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Je možné pro hodnocení kritéria finanční p ipravenosti použít podp rné hodnocení experta
(ve věcném hodnocení i p ípadně v rámci FNP)?

Z jednání v, běrového orgánu vyplynula pot eba ripravy kritériívěcného hodnocení. Je
možné, aby ŘO tROP schválit upravená kritéria samostatně p ed schvalováním p esn, ch textri
vyzev? D vodem je, abychom na seminá ích a p i osobních jednáních mohli žadatele včas
informovat o p esném znění upraven, ch kritérií.

4| Návrhy rípravy kritérií věcného hodnocení IROP pro p íští programové období

V závěru jednání seznámila pí Hendrichová p ítomné členy v, běrové komise se základními dosud
znám, mive ejn, mi informacemi k p ípravě nového programového období.

Proběhla stručná diskuze, která se t, kala zejména kritérií, která členrjm V, běrové komise a

Monitorovacího v, boru dosud v rámci lROP chybí. Jedná se o:

P íloha: návrh riprav kritérií věcného hodnocení CLLD |ROP MAS Sokolovsko

Jednání bylo ukončeno v ]-7 hodin.

V H ebenech, dne 23.7.2Ot9

Za psa la:

Ově ila:

P edseda VI běrové komise: VIadimír Mikeš...............]

Ň
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Název projektu: reg.č. a.06,4,59lo.0/o.o/15_oo3/ooo9315 "posílení kapbcit CLLD pro MAS Sokolovsko na obdob í 2ot8_2o23"
financovan z lntegrovaného regionálního operačního programu, specifick, cíl 4.2,

Prezenční listina - V běrová komise IROP

H ebeny u Jasefova, H ebeny 31, Josefov, 23. 7. 2019 čas 14:00 hodin

Název organizace Jméno a p ijmení Kontakt Podpis

Libavské Úooti
ZS 4, ve ejnri sektor

lng. Petra Gajičová

HorníSlavkov
ZS 4, ve ejn,i sektor

Mgr.Soňa Kvasničková

Kraslice
ZS 4, ve ejny sektor

Roman KotiIínek

"4Loket
ZS 4, ve ejn,i sektor

lng. Mgr. Petr Adamec 7,C }

královské po íčí
ZS 4, ve ejny sektor

lng.Alfred Gebauer trT
ZS L, neve ejn, sektor PhDr. Pavel čáslava

y
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Název projektu: reg.č. CZ.06.4.59l0.0l0,0lt5_003/0009315 "Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období2078-2023"
áIního operačního programu, specifick,í cílfinancova nÝ z l ntegrovaného regionáIního operačního prograffi u, specifi cíl 4.2,

Název organizace Jméno a p iimení Kontakt Podpis *}
l}

ZS L, neve ejnti sektor lng.Vladimír Mikeš

Hartenber8 z.s.

75 L, neve ejn, sektor
Bed ich Loos

Pomoc V nouzi, o.p.s.
ZS L, neve ejn, sektor

Mgr. Robert Pisár

Mgr. Karel Fiala
ZS 2, neve ejn, sektor

Mgr. Karel Fiala

Tradiční emesla Bernard z.s.

ZS 2, neve ejn,i sektor
Mgr. Hana Bašková

7}} 55b t38

Tělocvičná jednota SokoI Kraslice
ZS 2, neve ejnv sektor

Miloslav poslední

ZS 3, neve ejn, sektor lrena Lecha nová Yil
ZS 3, neve ejn, sektor František Bartoň

llf
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Název projektu: reg.č. Cz.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009315 "Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období2Ot8-2023"
financovan z lntegrovaného regionálního operačního programu, specifickti cíl 4.2,

Název organizace Jméno a p iimení Kontakt Podpis

ZS 3, neve ejn, sektor Milan Hloušek

ZS 3, neve ejn,í sektor Vladimír Lokaj

ZS 3, neve ejn,í sektor Milan Pokorn,

Khamoro o.p.s.
ZS 2, neve ejn,í sektor

Emil Voráč

ZS 2, neve ejn, sektor lng.Tomáš Fenkl

ept connector s.r.o.
75 L, neve ejn,i sektor

lng. Martina Pádrová
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Název projektu: reg.č. CZ,06.4.5910,0/0,0/15_003/0009315 "Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období20!8-2023"
financovan ,z lntegrovaného regionálního operačního programu, specifick, cíl 4.2,

ept connector s.r.o.
ZS 1,, neve ejn, sektor

lng. Tomáš Musil
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Kritérium věcného hodnocení vč. popisu Max. poČet

bodri

,i

1. .F mmmčm ;p pr&w ffi#st prmjelq e : Aspekt kvality projektu: proveditelnost

S*e{l bní Finanční p ipravenost projektu: platí pre žádesti e pedperui které

(Je možné p idělit body pouze za jedno dosažené podkritérium.)

L.L Žadatel del+žil-prokázal finanční p ipravenost projektu, tj. doložit, že je
schopen p edfinancovat projekt, má zajištěne p ed . Jedná se o
možnosti (lze doložit jednou nebo více možnostmi):

věroqi p íslib na uvěr dle zákona o bankáeh,

souhlas z izovatele v p ípadě p íspěvkové organizace se zajištěním
p edfinancování,

vlipis z učtu žadatele s dostatečnlim zťrstatkem (minimálně ve v ši

odpovídající plánovanému vyrjčtování první etapy v p ípadě
etapového projektu, nebo požadovanlim celkovlim zp sobil m
vlidajťrm u jednoetapového projektu}. F Š 

-{$:statku ná čiu *,uii
byt dóstatéČňá ,:(*,inimál:ně, ,ve, v ši ,9,d,,poÝíd.ající pl,ánovanérn,u

vy čtování prvn,í etapyi 
, 
iv prípadě tdpového projektu, : h bo

-1.1'r"":'

P'raje.rcť.UJ-..r.n..É.O......Pffi.f tf"$š.*tn....., ffiÉ.ktfi.'..'#j##.á.te|..e......*........ 
.. 
íPea..ai# jéd'áh

ž.*dá 
..I.... 

ěd.##Éi .fÉ#...*ž ;$ t..Éli1.O U.dn6lnfi1.1.1.d..*i;$ ,.n.é,.,:;.. ......... 
{il D IROP

MAS soko|ovšk,o,|

,n.*. P]

r rozhodnutí zastupitelstva obce/města nebo rady města o
p edfinancování projektu.

o v p ípadě žadatele NNo lze doložit též historií této organizace ve
v ši minimálně 3 2 let, toto dokládá v. roční zprávou nebo ádn m

daňov, m p iznáním za poslední 2 daňové roky, vč. p íloh,
potvrzené správcem daně, vč. schválené četní závěrky.

Je prokázána finanční p ipravenost (7 bod )

1.2 Žadatel neprokázal finanční p ipravenost projektu. (0 bodťr).

Hodnocení se provódí na zókladě daj , které žadatel uvedl do Žódosti o podporu.

Žadotel popisuje pot ebné informace v Povinné p íloze MAS Sokolovsko. lnformace,

které žadatel uvede v Povinné p íloze MAS Sokolovsko, jsou nutné pró hodnoceni

tohoto, kritéria ve věcném hodnocení V běrovou komisí, Požadované doklady pro

doložení tohoto kritéria žddatel uvódí jako p ílohu žódosti,

Referenční dokumenty: žódost o podporu, povinnó p íloha MAS Sokolovsko, p íloha

Kritéria věcného hodnocení lROP CLLD MAS Sokolovsko - návrh změn dle jednání VK dne 23.7.2Ot9

Komentá [a1]: Stavební p ipravenost
je odstraněna fiedná se o povinnou
podmínku ve v zvě na dopravu, je trend, že
ŘO chce stavebnípovolení p ed podáním
žádosti). Místo toho p ipravenost
zadávacích a vliběrovlich ízení jako
samostatné kritérium.

Komentá [a3]: Rozděleny body
z privodních 15, nyníjsou to dvě
samostatná kritéria.



Kritérium věcného hodnocení vč. popisu Max. počet

bodrj

ke kritériu věcného hodnocení č, 1,

2. P ipravenost zadávacích a v běrov ch ízení: Aspekt kvality projektu:
proveditelnost

(Je možné p idělit body pouze za jedno dosažené podkriterium.)

2.L V rámci projektu byla ukončena zadávací a rn běrová ízení na hlavní
aktivity projektu:

a) V p ípadě, že stavební práce tvo í alespoň 40 o/o aktivit (dle vriše
zp sobil, ch vt daj na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v žádosti o
podporu), byly doloženy všechny uzav ené smlouvy o dílu na stavební
práce,

b) V p ípadě, že dodávky Wo ívíce než60% hlavních aktivit (ale rn še

zp sobilt ch v daj na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v žádosti o
podporu), byly doloženyvšechny uzav ené kupnísmlouvy na dodávky.

Je doložena p ipravenost zadávacích a v, běrov, ch ízení (8 bod ),

2.2 Není doložena p ipravenost zadávacích a v, běrov, ch ízení (0 bodri).

Hodnocení se provódí na zókladě daj , které žadotel uvedl do Žódosti o podporu.

Žadatel popisuje pot ebné informace v Povinné p íloze MAS Sokolovsko. tnformace,

které žadatel uvede v Povinné p íloze MAS Sokolovsko, jsou nutné pro hodnocení

tohoto kritéria ve věcném hodnocení |/, běrovou komisí. požodované doklady pro
doložení tohoto kritéria žadotel uv dí jako p ílohu žódosti,

Referenčnídokumenty: žódosto podporu, povinnó p íloha MASSokolovsko, p íloha ke

kritériu věcného hodnocení č, 2.

max. f, __

3. Spolupráce: Aspekt kvality projektu: pot ebnost

(Je možné p idělit body pouze za jedno dosažené podkritérium.)

3.1 Žadatel doložil jako p ílohu žádosti o dotaci dvě nebo více partnersk ch
smluv o spolupráci . Ze smluv je patrnli konkrétní obsah spolupráce,
kterou žadatel bude s partnery uskutečňovat během realizace projektu a

v době udržitelnosti. Obsah partnerství se musí t kat p edmětu žádosti o
podporu
p dp f{*. Partnerské smlouvy musí b\it uzav eny vždy mezi žadatelem a
dalším subjektem. Partnerství je bezplatné. Nelze uznat partnerské
smlouvy s ekonomicky p ímo propojenou osobou. (7 bod )

3.2 Žadatel doložil jako p ílohu žádosti o dotaci jednu partnerskou smlouvu
o spolupráci . Ze smlouvy je patrn obsah spolupráce, kterou žadatel

tJ
maxL lL _

Komentá [a4]: Rozděleny body
z ptivodních 15, nyníto jsou dvě
samostatná kritéria.

Komentá [a5]: chtělijste snížit počet
bod



Kritérium věcného hodnocení vč. popisu Max. počet

bod

bude s partnerem, uskutečňovat během realizace projektu a v době
udrŽitelnosti. Obsah partnerství se musí trikat p edmětu žádosti o
podporu nebe tematieky p íme se*viset s p edmětem žádesti e
peeper+. Partnerská smlouva musí brit uzav ena vždy mezi žadatelem a
dalším subjektem. Partnerství je bezplatné. Nelze uznat partnerskou
smlouvu s ekonomicky p ímo propojenou osobou. (a body)

3.3 Žadatel nedotožiljako p ílohu žádosti partnerskou smlouvu o spolupráci splňující
kritéria uvedené v bodech 2.L a 2.2. (0 bodtl)

Hodnocení se pravódí na zókladě daj , které žadatel uvedl do Žóaosti o podporu.

Žadatel popisuje pot ebné informace v Povinné p íloze MAS Sokolovsko. lnformace,

které žadatel uvede v Povinné p íloze MAS Sokolovsko, jsou nutné pro hodnocení

tohoto kritéria ve věcném hodnocení Vyběrovou komisí. P i hodnocení naleznou

členové Vyběrové komise udaje pro p idělení počtu bodů zejména v p ílohóch, kde

žadatel daklódó partnerské smlouvy o spolupróci, a v povinné p íloze MAS
Sokolovsko, kde je t eba napsat zdůvodnění naplnění tohoto kritéria. Dóle také

v popisu projektu o ve studii proveditelnasti, aby byla patrnó spolupróce v souvislosti

s obsahem projektu.

Referenční dokumenty: žódost o podporll, povinnó p íloha MAS Sokolovsko, p ílaha

ke kritériu věcného hodnocení č. 3.

4. Počet obyvatel obce/města, ve které se dan, projekt realizuje: Aspekt
kvality projektu: pot ebnost

(Je možné p idělit body pouze za jedno dosažené podkritérium, V p ípadě,
že projekt zasahuje do více obcí, vypočító se nórok na body dle
aritmetického pr měru počtu obyvatel v jednotlivych obcích, ve kterych je
projekt realizovón.)

4.L Obec, na jejímž zemí je projekt realizován má více než 10.000 obyvatel.
(0 bodť,)

4.2 Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 5.001 - 10.000 obyvatel.
(2 body)

4.3 Obec, na jejímž uzemí je projekt realizován, má 2.50L - 5.000 obyvatel.
(a body)

4.4 Obec, na jejímž zemí je projekt realizován, má 1.001 - 2.500 obyvatel.
(6 bod )

4.5 Obec, na jejímž zemí je projekt realizován, má 501 až 1.000 obyvatel. (8

max. ].0



Kritérium věcného hodnocení vč. popisu Max. počet

bodti

bod )

4.6 Obec, na jejímžuzemí je projekt realizován, má 500 obyvatel a méně než
500 obyvate!. (10 bodůr)

Pro urČení velikosti obce je považovón za zóvazny dokument ČSÚ: Počet obyvatel
v obcích České republiky kV. l. 201_it

Žadatet popisuje pot ebné informace v Povinné p íloze MAS Sokolavsko. lnformace,
které žadatel uvede v Povinné p íloze MAS Sokolovsko, jsou nutné pro hodnocení
tohoto kritéria ve věcném hodnocení Vyběrovou komisí. Členové Vyběrové komise
naleznou daje pro p idělení počtu bodrj zejména dle vyplnění místa realizace
projektu, dle popisu ve studii proveditelnosti a v povínné p íloze MAS Sakolovsko.

Referenční dokumenty: žódost o podporu, povinnó p íloha MAS Sokolovsk, ČSÚ

h tt p s ://www. cz s o. cz/ cs u/ czs o/ p o c et- o byv a t e l -v - ob c i c h - s e e 2 a 5tx 8j.

5. Dopad projektu na zemí více obcí či jejich částí na zemí MAS
Sokolovsko: Aspekt kvality projektu: čelnost

(Je možné p idělit body pouze za jedno dosažené podkritérium.)

Místo dopadu se nerovnó místu realizace projektu. Dopodem m že b ,t širší zemí dle
místo, kde se nachózejí cílové skupiny projektu, které mají užitek z realizace doného
projektu.

Žadatel ve zdťtvodnění musí uvést, jak, zp sobem budou mít dané cítové skupiny, které se
nachózejí mimo místo realizace projektu, užitek z realizace projektu a jak mohou využívat

benefity plynoucí z projektu,

5.1 Projekt má svt mi v,stupy p ímri, konkrétní a jasně dohledateln, dopad
na tizemí pouze 1 obce. (0 bod )

5.2 Projekt má sv ,mi uistupy p ímri, konkrétní a jasně dohledateln dopad
na zemí 2 až 4 obcí. (5 bod )

5.3 Projekt má sv mi u stupy p ím, , konkrétní a jasně dohledateln dopad
na zemí 5 a více obcí. (10 bod )

Hodnocení se provódí no zókladě daj , které žadatel uvedl do Žódosti o podporu.

Žadatel popisuje pot ebné informace v Povinné p íloze MAS Sokolovsko, lnformace,
které žadatel uvede vPovinné p íloze MAS Sokolovsko, jsou nutné pro hodnocení

tohoto kritério ve věcném hodnocení v, běrovou komisí, Členové v, běrové komise

max. ].0



Kritérium věcného hodnocení vč. popisu Max. počet

bod

naleznou daje pro p idělení počtu bod zejména dle ttyplnění místa dopodu
projektu, dle popisu projektu, ve studii proveditelnosti a v Povinné p íloze MAs
Sokolovsko, kde je pot eba dopad projektu na zemí popsat.

Referenční dokumenty: žódost o podporu, povinnó p íloha MAS Sokolovsko.

s. ffiffiffil iffi|ffi fui.p_elq lyq]ily_projektu:_h_ospq{qrygs_t_ _ _ _ _

(Je možné p idělit body pouze za jedno dosažené podkritérium.)

6.1 Požadovaná rn še celkov, ch zprisobil, ch v dajri je v rozsahu 5.000.001 až
6 mil. Kč. (0 bod )

6.2 Požadovaná vtiše celkovtich zp sobil, ch uidaj je v rozsahu 2.500,001 až
5 mil, (10 bodti)

5.3 Požadovaná u še celkov, ch zp sobilr ch vt daj činí max, 2,5 mil. Kč. (20

bodťt)

Eler*@+ 6.a a,a$ ée #*.eoge $ddiem 66jŤre všw*pry

ffiiffi&ffiffi
max. 20

Hodnocení se provódí na zókladě dajťl, které žadatet uvedl do Žódosti o podporu.

Žadatet popisuje pot ebné informace v Povinné p íloze MAS Sokolovsko. tnformace,

které žadatel uvede v Povinné p íloze MAS Sokolovsko, jsou nutné pro hodnocení

tohoto kritéria ve věcném hodnocení Vyběrovou komisí. Členové Vyběrové komise

naleznou daje pro p idělení počtu bodů v Povinné p íloze MAS Sokolovsko o

v p ehledu zdroj financovóní o v rozpočtu projektu,

Referenční dokumenty: žódost o podporu, povinnó p íloha MAS Sokolovska,

7. Projednání záměru se zástupci cílovt ch skupin: Aspekt kvality projektu:
pot ebnost

(Je možné pridělit body pouze za jedno dosažené podkritérium.)

7.L Zámér projektu nebyl v době p ed podáním žádosti o podporu
projednán se zástupci cílovlich skupin projektu. (0 bod )

7.2 Zámér projektu byl vdobě p ed podánímžádosti o podporu projednán
se zástupci cílov ch skupin projektu. Žadatel toto projednání doložil
v samostatné p ítoze žádosti. Žadatel nedoložil veškeré náIežitosti

max. t{ _

Komentá [S7]: konkrétnív, še CZV se
upravuje dle alokace vli,zvy

Komentá [S8]: tohle bude relevantní
za situace, kdy nebude možno ve FNP
omezit, aby jeden žadatel mohl podat max,
jednu žádost do jedné vyzw. Nebo splnění
p edpokladu, že lze p ihlížet k informacím
v jiném projektu na stejné v ,zvě. 

:



Kritérium věcného hodnocení vč. popisu Max. počet

bod

požadované v bodě 6.3, tj. doložil jen některé z požadovan ch
náležitostí, z doloženého musí b, t z ejmé, že k projednání záměru
projektu došlo a záměr byl projednán se zástupci cílovrich skupin. (4
bod )

7.3 Záměr projektu bylvdobě p ed podáním žádostio podporu projednán
se zástupci cílov ch skupin projektu. Toto projednání žadatel doložil
v samostatné p íloze žádosti, žadatel doložil prezenční listinu (či místo
prezenční listiny rn stup z dotazníkového šet ení, kde je patrné, kolik
osob se zrjčastnilo dotazníkového šet ení), fotodokumentaci a zápis
z projednání. Ze zápisu musí bl t patrnri souhlas zástupcti cílov, ch skupin
s realizací projektu, (8 bodtl)

V p ípadech více projekt jednoho žadatele v jedné rnizvě CLLD MAS Sokolovsko musí brit

doložena samostatná projednání, nebo ze zápisu ze společného projednání musí b, t
z ejmé, že byly projednány všechny p edkládané projelay samostatně, aby bylo možno
p idělit body dle 7.2a7.3.Tj. hodnocení jednoho projektu vtomto kritériu je posuzováno

i na základě informacív ostatních žádostech o podporu stejného žadatele do stejné v, zvy

CLLD |ROP MAS Sokolovsko.|

Hodnocení se provódí na zókladě daj , které žadatel uvedl do Žódosti o podporu.

Žadatet popisuje pot ebné informoce v povinné P ítoze MAS Sokolovsko. tnfarmoce,

které žadatel uvede v Povinné p íloze MAS Sokolovsko, jsou nutné pro hodnocení

tohoto kritéria ve věcném hodnocení Vyběrovou komisí. Členové Vyběrové komise

naleznou daje pro p idělení počtu bod t zejména v Povinné p íloze MAS Sokolovsko a

v p ílohóch doklódajících prajednóní záměru se zóstupci cílovych skupin.

Referenční dokumenty: žódost o podporu, povinnó p íloha MAS Sokolovsko, p íloha

ke kritériu věcného hodnocení č. 7.

!]8. |Návaznost projektu: Aspekt kvality projektu: čelnost

(Je možné p idělit body pouze za jedno dosažené podkritérium.)

8.1 Projekt p ímo vychází ze strategického dokumentu rozvoje obce. Projekt
je p ímo uveden v návrhové části strategického rozvojového dokumentu
obce, kterri byl schváten p íslušnymi orgány obce p ed Fi l._Éffi._ |e_
zve ejněn na internetov ch stránkách obce a odkaz na p ísluŠnou
internetovou stránku žadatel uvedl v povinné p íloze MAS Sokolovsko.
(15 bod )

max. ].5

ÍK"r""tá r"rr], ".h.. l
I na strategické dokumenty obce a souhlas lL:*:__ * *)



Kritérium věcného hodnocení vč. popisu Max. počet

bod

8.2 Projekt rámcově vychází ze strategického rozvojového dokumentu obce.
Téma Či oblast, kterou projekt eší, je uvedena v návrhové části
strategického rozvojového dokumentu obce, kterri byl schválen
p íslušnlimi orgány obce p ed ft iŽffi. le_ ryejgj!š! _n_a_ille_rlglo_vyqlt
stránkách obce a odkaz na príslušnou internetovou stránku žadatel
uvedl v povinné p íloze MAS Sokolovsko. V p ípadě žadatele, kter není
obec/město či p íspěvková organizace obce/města či organizace
založená a p ímo ízená obcí/městem, je možno doložit souhlas
obce/města s realizací projektu (žadatel toto dokládá rn pisem z usnesení
zastupitelstva či rady obce/města, kde obce/město deklaruje souhlas
s projektem). (8 bod )

8.3 Návaznost na strategickri dokument obce nebyla doložena. Žadatet
nedoložil návaznost na strategick dokument rozvoje obce nebo taková
návaznost z doložen ch dokumentťr nevypl vá dle definic v kritériích 8.1
a 8.2. V p ípadě žadatele, kter není obec/město či p íspěvková
organizace obce/města či organizace založená a p ímo ízená
obcí/městem, nebyl též doložen souhlas obce/města s realizací projektu
(dle kritéria 8.2). (0 bod )

Hodnocení se provódí na zókladě dajů, které žadatel uvedl do Žódosti o podporu.

Žadatet popisuje pot ebné informace v Povinné p íloze MAS Sokolovsko. tnformace,

které žadatel uvede v Povinné p íloze MAS Sokolovsko, jsou nutné pro hodnocení

tohato kritéria ve věcném hodnocení Vyběrovou komisí. Čtenové Vyběrové komise

naleznou daje pro p idělení počtu bodů zejména v popisu projektu ve studii
proveditelnosti, dalších čóstech žódosti o podporu, na které žadotel odkazuje či je
logické hledat zde informace pot ebné pro hodnocení tohoto kritéria, a v Povinné
p íloze MAS Sokolovsko kde je pot eba uvést odkaz na strategicky rozvojovy

dokument, dóle dle typu žadatele m že byt daložen souhlas obce/města.

Referenční dokumenty: žódost o podporu, povinnó p íloha MAS Sokolovsko,

strategicky rozvojot4t dakument obce, souh las obce/města.

9. Specifické kritérium věcného hodnocení: mobiliá a zeleň: platí pro
v zvy zamě ené na dopravu a infrastrukturu základních škol.

Aspekt kvality projektu : rjčelnost

(Je možné p idětit body pouze za jiedno dosažené podkritérium.)

9.1 Součástí projektu jsou v daje na mobiIiá (lavičky, venkovní p íst ešky) a

|max. S u

cyklodopravy

rnax. 10 u
tv,pezpecne

dopravy



Kritérium věcného hodnocení vč. popisu Max. počet

bod

na venkovní zeleň (uidaje mohou byt zp sobilé i nezpťrsobilé dle
charakteru projekt|J, ále je z ejmé, že tyto v daje jsou součástí projektu).
(5 bod u cyklodopfáW, 10 bodťr u bezpečné dopravy, 15 bodťr u
infrastruktury ZŠ)

9.2 Součástí projektu jsou v daje bud'pouze na mobiliá (Iavičky, venkovní
p íst eŠky), nebo pouze na venkovní zeleň (rnídaje mohou brit zp sobi!é i
nezpťrsobi!é dle charakteru projektu, ale je z ejffié, že tyto v daje jsou
součástí projektu). (3 body u cyklodoprdW, 5 bodťr u bezpečné dopravy,
8 bodťr u infrastruktury ZŠ)

9.3 Součástí projektu nejsou v daje na mobiliá (Iavičky, venkovní p íst ešky)
a na venkovní zeleň. (0 bod )

Hodnocení se provódí na zókladě daj , které žadatel uvedl do Žódosti o podporu.

Žadatel popisuje pot ebné informace v Povinné p íloze MAS Sokolovsko. tnformace,

které žadatel uvede v Povinné p íloze MAS Sokolovsko, jsou nutné pro hodnocení
tohoto kritéria ve věcném hodnocení Vyběrovou komisí. Členové Vyběrové komise
naleznou daje pro p idělení počtu bodťt zejména ve studíi proveditelnosti, rozpočtu
projektu a dalších čóstech žódosti o podporu.

Referenční dokumenty: žódost a podporu, povinnó p íloha MAS Sokolovsko, rozpočet
projektu, stud i e proved ite lnosti.

10. Specifické kritérium věcného hodnocení: komplexnost projektové
dokumentace: platí pro vYzvy zamě ené na dopravu (relevantní pouze
pro aktivitu cyklodoprava).

Aspekt kvality projektu: čelnost

(Je možné p idělit body pouze za jedno dosažené podkritérium.)

].0.1 Žadatel doložil komptexní projektovou dokumentaci, jejíž součástí je
sek cyklostezky plánovany v rámci p edkládané žádosti o podporu,

p ičemž je z ejm é, že celková cyklostezka ešená komplexní projektovou
dokumentací na obou svlich koncích navazuje na stávající místní či
ričelovou komunikaci nebo cyklostezku. (5 bod )

La.Z Žadatel nedoložil komplexní projektovou dokumentaci, jejíž součástí je
sek cyklostezky plánovany v rámci p edkládané žádosti o podporu, není

z ejffié, že celková cyklostezka ešená komplexní projektovou
dokumentací na obou sv ch koncích navazuje na stávající místní či

max. 5

max. 15 u

infrastruktury

ZSj _



Kritérium věcného hodnocení vč. popisu Max. počet

bod

učelovou komunikaci nebo cyklostezku. (0 bod )

10.3 Projekt není zamě en na aktivitu cyklodoprava. (není relevantní)

Hodnocení se provódí na zókladě dajů, které žadatel uvedl do Žódosti o podporu.
Žadatet popísuje pot ebné informace v Povinné p íloze MAS Sokolovsko. tnformace,
které žadatel uvede v Povinné p íloze MAS Sokolovsko, jsau nutné pro hodnocení
tohoto kritéria ve věcném hodnocení Vyběrovou komisí. Čtenové Vyběrové komise
naleznou daje pro p idělení počtu bod zejména ve studii proveditelnosti a
p roje ktové d oku m e nta ci.

Referenční dokumenty: žódost o podporu, povinnó p íloha MAS Sokolovsko,
projektovó doku mentace, stud ie proved itel nosti "

11. Specifické kritérium věcného hodnocení: odtok srážkovn ch vod ze
zpevněnr ch a zastavěnr ch ploch: platí pro v zvy zamě ené na dopravu.

Aspekt kvality projektu: čelnost

(Je možné p idělit body pouze zo jedno dosažené podkritérium.)

11.1 V rámci projektu jsou navržena a budou realizována opat ení pro
zmírnění následk zrychleného odtoku vod ze zpevněnr ch a zastavěn ch
ploch. Pro lepší však srážkov, ch vod ze zpevněnlich a zastavěn ch ploch
nebo pro jejich zpomalení či alespoň částečn, vsak srážkové vody do
terénu jsou použity tyto některé z těchto technickr ch prvkri: vsakovací
pr leh, nádrž, n/ha, šachta, retenční nádrž nebo mok ad, zatravňovací
bloky, pravy zpevněn ch ploch propustnlim nebo polopropustn ,m

povrchem. (5 bodti)

11.2 Projekt neobsahuje čelná opat ení pro zmírnění následk zrychleného
odtoku srážkovt ch vod ze zpevněn ch a zastavěn ch ploch nebo jejich
provedení žadatel dostatečně nepopsal ve studii proveditelnosti. (0

body)

Hodnocení se provódí no zókladě daj , které žadatel uvedl do Žódosti o podporu.

Žadatel popisuje pot ebné informace v Povinné p íloze MAS Sokolovsko. lnformace,

které žadatel uvede v Povinné p íloze MAS Sokolovsko, jsou nutné pro hodnocení
tohoto kritéria ve věcném hodnocení v, běrovou komisí, Členové v,běrové komise
noleznou daje pro p idělení počtu bod zejména ve studii proveditelnosti a
p rojektové d oku me nta ci.

Referenční dokumenty: žódost o podporu, povinnó p íloha MAS Sokolovskq

max. 5



Kritérium věcného hodnocení vč. popisu Max. počet

bodri

projektovó doku mentace, stud ie proved itelnosti,

cELKEM 100

Hranice pro splnění věcného hodnocení: min. 50

P ehled bodování (maximální body): celkem max. 100

1) Finanční náročnost 7

2| Zadávacíavr běrová ízení8
3) Spolupráce 7

4) Počet obyvatel obce 10

5) Dopad 10

6) Finanční náročnost 20

7) Projednánízáměru 8

8) Návaznost 15

Celkem 85

Specifická kritéria (maximální body): 15 (uvažuji nyní jen vYzvy na dopravu a školy, jiné v roce 2020
nebudeme vyhlašovat):

Bezpečná doprava
(c hod n ík)

cyklodoprava l nfrastru ktu ra zš

Mobiliá a zeleň Max. 10 bodtj Max. 5 bodtj Max. ].5 bodtj
Komplexnost
projektové
doku mentace

Není releva ntní Max. 5 bod Není relevantní

odtok srážkov,Ích vod Max. 5 bodrj Max. 5 bod Není relevantní
Celkem na specifická
kritéria

Max. 15 bod Max. 15 bod Max. 15 bod


