MAS Region Pošembeří
VÝZVA 1 – IROP – BEZPEČNOST 01
Č. 164/06_16_038/CLLD_16_02_022

Školení pro Výběrovou komise MAS,
19.11.2018, 17:00
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Program školení:
1. Představení výzvy
2. Popis podporovaných aktivit
4. Proces hodnocení
5. Seznámení s Kontrolními listy pro věcné hodnocení žádosti o podporu
6. Jak vyplňovat Kontrolní listy
7. Zkouška hodnocení projektu
7. Zjištění nepodjatosti, podpis Etických kodexů
8. Výběr hodnotitelů – předání podkladů k hodnocení
9. Stanovení termínů pro setkání Hodnotící komise MAS a Výběrové
komise MAS
10. Diskuse, dotazy
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PŘEDSTAVENÍ VÝZVY
Představení výzvy MAS
Název výzvy:
Číslo výzvy:

1.výzva MAS Region Pošembeří-IROP-Bezpečnost 01
164/06_16_038/CLLD_16_02_022

Datum vyhlášení výzvy MAS:

11.6.2018

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 17.10.2018 0:00 hodin
Alokace: 22.240.440,-Kč
Celkové způsobilé výdaje: min. 100 000,- Kč, max. 5mil. Kč
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PŘEDSTAVENÍ VÝZVY
Popis podporovaných aktivit
• Bezpečnost dopravy (podáno 10 projektů)
• Cyklodoprava (podán jeden projekt – Břežany II.)
Míra podpory
95 %
5% spoluúčast
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PODPOROVANÉ AKTIVITY
BEZPEČNOST DOPRAVY
Hlavní podporované aktivity – min. 85% celkových způs. výd. projektu
• Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic nebo
odklánějících pěší dopravu od silnic, včetně přechodů pro chodce
• Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce
o Podchody, lávky, části mostů a propustků, na kterých je komunikace pro pěší
vedena
o Opěrné zdi, násypy, svahy a příkopy
o Místa pro přecházení, přechody, přejezdy pro cyklisty, nasvětlení, ostrůvky…
o Nástupiště zastávek včetně bezbariérového propojení nástupišť

• Pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí realizace
zmírňujících a kompenzačních opatření/ např. výsadba doprovodné
zeleně – vždy v kombinaci s výše uvedenými
• Kombinace uvedených aktivit
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PODPOROVANÉ AKTIVITY
CYKLODOPRAVA
Hlavní podporované aktivity – min. 85% celkových způs. výd. projektu
• Výstavba cyklostezek – projekty týkající se samostatných stezek pro cyklisty
nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem
• Realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic
o Vyhrazené jízdní pruhy a piktogramové koridory pro cyklisty
• Budování dopravní infrastruktury pro cyklodopravu – např. stojanů na kola,
úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení
• Realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních
vlivů na životní prostředí / např. zelené pásy, aleje a liniové výsadby
– vždy v kombinaci s výše uvedenými aktivitami
• Kombinace uvedených aktivit
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PODPOROVANÉ ČINNOSTI
Vedlejší podporované aktivity / pro obě hlavní aktivity /
max. 15% celk. způs. výdajů proj.
•
•
•
•
•
•

Realizace stavbou vyvolaných investic
Zpracování projektových dokumentací
Výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu
Provádění inženýrské činnosti ve výstavbě
Vybrané služby bezprostředně související s realizací projektu
Povinná publicita
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ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
Proces hodnocení
1. Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí manažery MAS. Lhůta 30
PD – začátek 18.10.2018, MAS stihla do 15.11.2018.
2. Věcné hodnocení projektů výběrovou komisí MAS. Lhůta 30 PD, tedy do
27.12.2018.
3. Schválení výběru projektu a alokace Programovým výborem MAS.
4. Oznámení o výběru či nevýběru projektu v MAS.
5. Předání vybraných projektů řídícímu orgánu.
6. Závěrečná kontrola řídícím orgánem.
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ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
Věcné hodnocení
Druhá fáze hodnocení projektů
(hodnocení na základě přílohy č. 2 Kritéria věcného hodnocení)
http://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2014-2020/irop/1-vyzvabezpecnost/
• Hodnocení kvality
• Provádí Hodnotící komise MAS (min. tříčlenná, složená ze zástupců VýKo
MAS)
• Pouze žádosti o podporu, které uspěly v 1. fázi hodnocení
• Lhůta max. 30 pracovních dnů od ukončení hodnocení FN a P
• Hodnotitelé nesmí komunikovat se žadateli
• Hodnotitelé pracují nezávisle a samostatně. Každý hodnotitel vyplní
jednotlivě kontrolní list ke každé hodnocené žádosti o podporu (body,
komentář)
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ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
Věcné hodnocení
Druhá fáze hodnocení projektů
• Vyplněné kontrolní listy z hodnocení žádosti o podporu budou podkladem
ke zpracování finálního kontrolního listu, který bude obsahovat bodové
ohodnocení jednotlivých kritérií včetně komentáře, na němž se shodli tito tři
hodnotitelé.
• Na základě celkového počtu získaných bodů u jednotlivých žádostí o
podporu stanový VýKo MAS jejich pořadí v rámci dané výzvy.
• Dále VýKo MAS vytvoří seznam žádostí o podporu seřazených sestupně dle
počtu bodů.
• Schválení hodnocení – celá VýKo MAS, na jednání spolu se zástupci IROP,
schvaluje finální kontrolní list a seznam žádostí dle bodů.
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ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
Proces věcného hodnocení
Při věcném hodnocení lze získat max. 70 bodů. Minimální hranice pro
splnění věcného hodnocení je 35 bodů.
MAS zveřejňuje na svých webových stránkách Zápis z jednání Výběrové
komise MAS do 15 pracovních dní od jednání Výběrové komise MAS.
Přílohou je seznam projektů v pořadí podle počtu bodů za každou výzvu
samostatně. Žádosti jsou seřazeny sestupně dle získaných bodů. Při
rovnosti bodů rozhoduje datum a čas podání Žádosti o podporu

O výsledku věcného hodnocení je žadatel informován do 5 pracovních
dní od ukončení hodnocení prostřednictvím MS2014+.
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ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
Výběr projektů
Zajišťuje Programový výbor MAS na základě návrhu Výběrové komise
MAS.
Výběr by měl být ukončen do 30 PD od ukončení věcného hodnocení.
V případě nižší alokace než je alokace schválených projektů – rozhoduje
počet bodů získaných z věcného hodnocení.
MAS zasílá informaci o výsledku hodnocení -> lhůta 15 kalendářních dní
ode dne doručení informace na podání Žádosti o přezkum u negativně
hodnocených Žádostí o podporu.
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ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
Přezkum negativního výsledku z hodnocení a výběru projektů
Oblasti přezkumu
• Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí (nebude, jelikož
všichni FNaP prošli)
• Přezkum věcného hodnocení (může být u všech, přezkum mohou podat
žadatelé, kteří neprošli (nedosáhli min. hranice 35 bodů), nebo se jim nelíbí
počet bodů, který dostali.
Žadatel má lhůtu 15 kalendářních dní na podání žádosti o přezkum.
Žádost řeší Monitorovací a kontrolní výbor MAS (MoVý).
Lhůta pro vyřízení žádosti 30 pracovních dní; složitější případy 60 PD (nutné
informovat žadatele předem).
Pokud MoVý rozhodne o oprávněnosti žádosti, žádost vrací dle oblasti
přezkumu:
• K novému hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
• K novému věcnému hodnocení
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ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ
Shrnutí lhůt
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí – do 30 PD (pracovníci MAS).

Věcné hodnocení: do 30 PD od ukončení kontroly FNP věcného hodnocení PD
(Výběrová komise MAS). Ukončení FNP bylo 15.11.2018. Tedy schvalování celé
VýKo MAS, musí být nejpozději do 27.12.2018.
Výběr projektů: do 30 PD od ukončení věcného hodnocení (Programový výbor
MAS).
Závěrečné ověření způsobilosti: ŘO provádí neprodleně dle administrativních
kapacit.
Vydání právního aktu u doporučených žádostí: do 3 měsíců ze strany ŘO IROP.
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Seznámení s Kontrolními listy pro VH a jejich
vyplňování
• Kontrolní list pro věcné hodnocení na každou aktivitu zvlášť
(Seznam Žádostí o dotaci se dělá za aktivity dohromady)

• Přidělit body a komentáře (odůvodnění přiřazených bodů) na
základě referenčních dokumentů
(3 hodnotitelé své body a hodnocení, z toho následně 1 finální kontrolní
list (shoda 3 hodnotitelů) – body, komentář

• VýKo MAS – seznam Žádostí o dotaci seřazených dle počtu
bodů – následné schválení

15

Region Pošembeří o.p.s.
Platnost od: 17.8.2018

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v 1. výzvě IROP - "Výzva MAS Region Pošembeří - IROP - Bezpečnost 01" - Integrované strategie MAS Region Pošembeří o.p.s.

Název výzvy MAS: „Výzva MAS Region Pošembeří - IROP - Bezpečnost 01“
Číslo výzvy MAS: 164/06_16_038/CLLD_16_02_022

Název výzvy ŘO: IROP Č. 53 UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD
Specifická pravidla (verze, platnost): verze 1.2, platnost 8.8.2017
Obecná pravidla (verze, platnost): verze 1.11, platnost 15. 5. 2018
Číslo výzvy ŘO: 53.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:

Společná kriteria pro věcné hodnocení projektu

Číslo

Název kritéria

Referenční dokument

Popis pro hodnocení

Hodnocení (body)

Žadatel uvedl podrobně a reálně všechna hlavní rizika v realizační fázi a ve fázi udržitelnosti, uvedl pravněpodobnost výskytu, závažnost celkového dopadu a navrhl způsob
jejich eliminace.

10 bodů

Žadatel uvedl jen rizika ve fázi realizace či jen ve fázi udržitelnosti.

5 bodů

Žadatel neuvedl podrobně a reálně všechna hlavní rizika v realizační fázi a ve fázi udržitelnosti, neuvedl pravněpodobnost výskytu, neuvedl závažnost celkového dopadu a
nenavrhl způsob jejich eliminace.

0 bodů

Žadatel má 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.

10 bodů

Projekt nemá 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 nedoložil čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).

0 bodů

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou max. do výše 3 200 000,00 Kč.

10 bodů

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 3 200 000,01- Kč do 4 000 000,00 Kč včetně.

5 bodů

Přidělené body

Odůvodnění

Stanovení rizik a jejich eliminace
1.

Studie proveditelnosti

(Aspekt proveditelnosti)

Technická připravenost projektu
2.

3.

Žádost o podporu, Stavební povolení nebo souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru
nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební
povolení nebo Čestné prohlášení žadatele, že není
vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani
jiné opatření stavebního úřadu

(Aspekt proveditelnosti)

Finanční náročnost projektu
na 2 desetinná místa)

(Celkové způsobilé výdaje se pro hodnocení zaokrouhlují matematicky
(Aspekt efektivnosti)

Počet obyvatel obce/města,
ve které se daný projekt realizuje ke dni 31.12. předešlého roku předcházející výzvě (ČSÚ)
4.

(V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na body dle aritmetického průměru počtu obyvatel v obcích, ve kterých je projekt realizován.)

Žádost o podporu, rozpočet

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 4 000 000,01 Kč a více.

0 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt má méně než 500 obyvatel

10 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt má 500 -1500 obyvatel

6 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt má nad 1500 obyvatel

4 body

(Aspekt potřebnosti)

Specifická kriteria pro věcné hodnocení projektu - SC 1.2. aktivita Bezpečnost dopravy

Bezbarierový přístup k zastávkám veřejné hromadné dopravy
1.
(Aspekt účelnosti)

Přístup k přechodům pro chodce nebo místům pro přecházení
2.
(Aspekt potřebnosti)

3.

Projektem řešená komunikace pro pěší prochází/křižuje/těsně obtéká/navazuje na pozemek objektu občanské
vybavenosti. Pod pojmem objekt občanské vybavenosti se v tomto případě rozumí: školy, školská zařízení, kostely,
dětská nebo sportovní hřiště, autobusové nebo vlakové zastávky, zdravotnické zařízení, zařízení sociální péče. Pod
pojmem blízkost objetku se myslí do 300 m.
(Aspekt potřebnosti)

Celkový počet bodů

Pro splnění podmínek věcného hodnocení je třeba získání minimálního počtu 35 bodů z maximálního počtu 70 bodů.

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti,
Projektová dokumentace

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti,
Projektová dokumentace

Studie proveditelnosti, Projektová dokumentace

Projekt zajišťuje bezbarierový přístup ke 2 a více zastávkám veřejné hromadné dopravy.

10bodů

Projekt zajišťuje bezbarierový přístup k 1 zastávce veřejné hromadné dopravy.

5 bodů

Projekt nezajišťuje bezbarierový přístup k zastávce veřejné hromadné dopravy.

0 bodů

Projekt zajišťuje přístup ke 2 a více přechodům nebo místům pro přecházení.

10 bodů

Projekt zajišťuje přístup 1 přechodu nebo místu pro přecházení.

5 bodů

Projekt nezajišťuje přístup k přechodům nebo místům pro přecházení.

0 bodů

Projekt řeší komunikaci pro pěší v blízkosti dvou a více objektů občanské vybavenosti vyjmenovaných v názvu kritéria.

10 bodů

Projekt řeší komunikaci pro pěší v blízkosti jednoho z objektů občanské vybavenosti vyjmenovaných v názvu kritéria.

5 bodů

Projekt neřeší komunikaci pro pěší v blízkosti žádného objektu občanské vybavenosti.

0 bodů

70
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Žadatel

Název projektu CZ
Rekonstrukce chodníku v obci Zlatá
Stezka pro cyklisty a chodce Břežany II Rostoklaty
Výstavba chodníku ve směru Dobročovice Květnice (3.etapa)
Rekonstrukce chodníku v ulici Českobrodská
Mochov - chodník Chudomelská
Výstavba nových přechodů v Českém Brodě a
v Liblicích
Autobusové zastávky v ul. Hlavní, chodník v ul.
Ke školce - Tuklaty
Chodník mezi obcemi Tuklaty Tlustovousy,
větev "A2", autobusové zastávky Tlustovousy,
chodník k autobusové zastávce v ulici Akátové
Chodník ulice Akátová, Tuklaty
Chodníky a místní komunikace Tlustovousy
Chodník a odvod dešťových vod podél
komunikace č. III/01211 Sibřina - Květnice

CZV projektu

Příspěvek EU

Obec Zlatá

2 644 608,09

2 512 377,68

Obec Břežany II

4 498 318,00

4 273 402,10

Obec Dobročovice
Obec Poříčany
Obec Mochov

965 617,05
5 000 000,00
1 432 649,00

917 336,19
4 750 000,00
1 361 016,55

Město Český Brod

1 493 631,54

1 418 949,96

Obec Tuklaty

1 343 193,09

1 276 033,43

Obec Tuklaty
Obec Tuklaty
Obec Tuklaty

2 040 109,68
475 928,81
378 823,49

1 938 104,19
452 132,36
359 882,31

4 397 761,00
24 670 639,75
22 240 440,00
2 430 199,75

4 177 872,95

OBEC SIBŘINA

chybí
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SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ
1.výzva MAS Region Pošembeří-IROP-Bezpečnost 01
164/06_16_038/CLLD_16_02_022

Registrační číslo projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008872
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009803
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009831
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009869
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009870
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009874
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009875

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009876
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009877
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009878
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009994
Suma CZV
Alokace na výzvu v CZV

Název projektu CZ
Rekonstrukce chodníku v obci Zlatá
Stezka pro cyklisty a chodce Břežany II Rostoklaty
Výstavba chodníku ve směru Dobročovice Květnice (3.etapa)
Rekonstrukce chodníku v ulici Českobrodská
Mochov - chodník Chudomelská
Výstavba nových přechodů v Českém Brodě a v
Liblicích
Autobusové zastávky v ul. Hlavní, chodník v ul.
Ke školce - Tuklaty
Chodník mezi obcemi Tuklaty Tlustovousy,
větev "A2", autobusové zastávky Tlustovousy,
chodník k autobusové zastávce v ulici Akátové
Chodník ulice Akátová, Tuklaty
Chodníky a místní komunikace Tlustovousy
Chodník a odvod dešťových vod podél
komunikace č. III/01211 Sibřina - Květnice

Žadatel

CZV projektu

Příspěvek EU

Obec Zlatá

2 644 608,09

2 512 377,68

Obec Břežany II

4 498 318,00

4 273 402,10

Obec Dobročovice
Obec Poříčany
Obec Mochov

965 617,05
5 000 000,00
1 432 649,00

917 336,19
4 750 000,00
1 361 016,55

Město Český Brod

1 493 631,54

1 418 949,96

Obec Tuklaty

1 343 193,09

1 276 033,43

Počet
obyvatel
315
824
295
1 549
1 356
6 992
991

991
Obec Tuklaty
Obec Tuklaty
Obec Tuklaty
OBEC SIBŘINA

chybí

2 040 109,68
475 928,81
378 823,49

1 938 104,19
452 132,36
359 882,31

4 397 761,00
24 670 639,75
22 240 440,00
2 430 199,75

4 177 872,95

991
991
870
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•

- Zkouška hodnocení jednoho projektu u

kterého není podjatost
- Zjištění nepodjatosti – podpisy Etických
kodexů
- Výběr hodnotitelů (pozor na skupiny)
- Stanovení termínů
- schůzka 3 hodnotitelů (návrh ČT 29.11., ČT 6.12.,
PO 10.12.)

- schůzka VýKo MAS (návrh ČT 29.11., ČT 6.12., PO
10.12., ST 12.12., ČT 13.12., PO 17.12., ST 19.12.)
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Děkujeme za pozornost
Region Pošembeří o.p.s.
Hana Vrbovcová
+420 775 79 89 59
Ing. Šárka Pučálková
+420 608 275 566
Kancelář MAS:
Náměstí Arnošta z Pardubic 56
282 01 Český Brod
Tel. 314 001 024 – 025
E-mail: info@posemberi.cz
www.posemberi.cz
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