Příloha č. 2 výzvy č. 5
Výběrová kritéria
pro výběr projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje
statutárního města Pardubice – sídliště Dukla a Višňovka,
opatření 5.2b
Úvod
Systém výběru projektů je nastaven tak, aby mohl být splněn základní cíl výběru, tj. vybrat kvalitní
projekty, které splňují podmínky programu, jsou realizovatelné (tzn., že umožňují dosáhnout
naplánovaných výstupů), udržitelné a svými výsledky výrazně přispějí k naplnění cílů IPRM.
Systém výběru projektů
Způsob výběru projektů vychází z dokumentu Integrovaný plán rozvoje statutárního města
Pardubice - sídliště Dukla a Višňovka, kde je na základě pokynů a doporučených postupů z
Příručky pro předkladatele IPRM způsob výběru projektů dále rozpracován a specifikován.
Hodnocení projektů městem bude rozděleno do dvou fází:
1) Kontrola formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti
Každé kritérium je hodnoceno odpovědí ANO či NE. Kontrolou formálních náležitostí a
hodnocením přijatelnosti úspěšně projde projekt, který splní všechna kritéria, tj. u něhož byla ve
všech kritériích odpověď ANO. V případě, že projekt některé kritérium nesplní z důvodu
nedoložení některé přílohy nebo podkladu, bude žadatel městem vyzván k jeho dodatečnému
předložení do 5 pracovních dnů od doručení výzvy.
Kontrola formálních náležitostí zahrnuje tuto kontrolu:
• žádost byla zpracována v aplikaci Benefit7 na formuláři odpovídajícímu dané výzvě,
• žádost byla dodána v tištěné podobě v počtu vyhotovení stanovených v dané výzvě,
• číslování stránek tištěné verze žádosti je kontinuální (nechybí stránky),
• žadatel předložil v rámci výzvy pouze 1 žádost,
• jsou dodány všechny přílohy požadované v dané výzvě,
• počet stran jednotlivých příloh odpovídá počtu stran příloh uvedených v seznamu příloh,
• žádost, seznam příloh a jednotlivé přílohy obsahují požadované podpisy oprávněných
osob.
Hodnocení přijatelnosti zahrnuje tato kritéria:
1. existuje vazba projektu na cíle výzvy,
2. žádost je podána v souladu s textem dané výzvy,
3. žadatel splňuje definici pro předkladatele projektu v rámci dané výzvy,
4. projekt je realizován v zóně vymezené IPRM Dukla a Višňovka,
5. realizace projektu musí být ukončena nejpozději v den stanovený ve výzvě,
6. projekt je v souladu s pravidly uvedenými v příručce pro žadatele,
7. podpora z IOP je plánovaná pouze na způsobilé výdaje,
8. podpora z IOP ve struktuře výdajů respektuje limity pro jednotlivé skupiny výdajů
stanovené obecnými pravidly a pravidly dané výzvy,
9. v rozpočtu jsou uvedeny vlastní zdroje žadatele,
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10. požadovaná veřejná podpora, příp. podpora de minimis respektuje podmínky a limity
stanovené pro tyto podpory právem Evropských společenství.
Pokud žadatel nesplní 1 nebo více kritérií přijatelnosti uvedených v bodě 1-6, je z dalšího
hodnocení vyřazena, pokud žadatel nesplní 1 nebo více kritérií uvedených v bodě 7 – 10, bude
žadatel být vyzván, aby žádost ve stanoveném termínu opravil.
Žádosti, které splnily podmínky kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, postupují do
hodnocení kvality.
2) Hodnocení kvality
Hodnocení kvality žádosti probíhá podle níže uvedených kritérií. Při hodnocení je využit systém
bodování. Hodnocení kvality – přidělení počtu bodů - provádí hodnotící komise, která
zdůvodňuje přidělení bodů v jednotlivých kritériích.
Kritérium
1. Hodnocení zkušeností žadatele

Počet bodů
Max. 10
bodů

1.1 Zkušenosti žadatele

2. Soulad projektu s IPRM

0 - 10
Max. 40
bodů
0- 20

2.1 Soulad s indikátory IPRM

2.2 Projekt řeší více podporovaných
aktivit v rámci IPRM (synergický
efekt)
2.4. Realizace projektu v souladu s
finanančním plánem IPRM

Odkaz na žádost

0 - 10

10

Nepovinná příloha - zkušenosti žadatele:
Pokud žadatel realizoval v předchozích 5
letech alespoň 1 investiční projekt
v objemu dosahujícím alespoň ½ objemu
rozpočtu předkládaného projektu, obdrží
10 bodů, pokud realizoval alespoň
investiční akce v celkovém objemu
dosahujícím alespoň 1/2 objemu
předkládaného rozpočtu, obdrží 5 bodů.

Žádost - indikátory: Pokud se žadatel se
zavazuje k naplnění indikátoru 33150
„Úspora spotřeby energie bytových domů“
v hodnotě větší než 20% a zároveň menší
než 25%, obdrží 10 bodů, pokud se
zavazuje k naplnění indikátoru 33150 v
hodnotě větší než 25% a zároveň menší
než 30%, obdrží 15 bodů, pokud se
zavazuje k naplnění indikátoru 33150 v
hodnotě větší než 30%, obdrží 20 bodů.
Žádost – popis projektu, pokud žadatel řeší
2 podporované aktivity, získá 5 bodů,
pokud řeší 3 a více aktivit, získá 10 bodů.
Žádost - harmonogram: Konec realizace
projektu je plánován do 30.6.2012.
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3. Kvalita projektu
3.1 Realizovatelnost projektu
(zahrnutí veškerých činností nutných
k úspěšné realizaci projektu, logická
provázanost aktivit, kvalita popisu
projektu a složení realizačního týmu)
3.2 Nákladová efektivnost projektu - (
porovnání poměru nákladů na
realizaci jednotlivých opatření vč.
DPH k počtu regenerovaných bytů s
limitními hodnotami). Limitní
hodnota je stanovena ve výši 80000
Kč/1 bytovou jednotku.
3.3 Kvalita finančního plánu
4. Horizontální kritéria
4.1 Projekt přispěje k naplnění
principu rovných příležitostí
Projekt obsahuje aktivity vedoucí ke
zlepšení rovných příležitostí
- úprava vstupů s ohledem na zlepšení
pohybu osob se sníženou
pohyblivostí a osob se zdravotním
postižením (snížení nájezdů,
bezbariérové vstupy), atp.
4.2 Projekt přispěje k naplnění
principu udržitelného rozvoje

Max. 40
bodů
0 – 15

Žádost – popis projektu, personální zajištění
projektu.

0 - 10

Žádost – indikátory, rozpočet. Za překročení
limitu o 10% (i započatých), se strhává 1 bod
(max. lze strhnout všech 10 bodů a žadatel
obdrží v opatření 0 bodů)

0 – 15

Doložena řádně vyplněná nepovinná příloha
- finanční plán projektu

Max. 10
bodů
0-5
Žádost – horizontální kritéria
Za každé prokázané opatření obdrží projekt
1 bod

0-5
0-5
Žádost – horizontální kritéria
Body obdrží projekty, které obsahují
opatření k zlepšení udržitelného rozvoje.
Každé opatření žadatel jasně popíše. Za
každé prokázané opatření projekt obdrží 1
bod.

Projekt má pozitivní vliv na udržitelný
rozvoj, obsahuje však opatření
vedoucí ke zlepšení udržitelného
rozvoje, jako jsou např.:
- podpora využívání výrobků
šetrných k životnímu prostředí nebo
environmentálně příznivějších
technologií
- příspěvek ke snižování spotřeby
energií nebo ke zvyšování využívání
alternativních zdrojů energie.
Celkem

0-5
max. 100

Maximální počet bodů, který lze získat je 100. Projekt musí dosáhnout minimální bodové hranice
ve výši 50 bodů.

Strana 3 (celkem 4)

Hodnotící komise navrhne a Řídící výbor IPRM sídliště Dukla a Višňovka schválí seznam s
vyznačením projektů určených k podpoře a pořadí projektů náhradních do 31. ledna 2011. Tento
seznam předloží ke schválení Radě Statutárního města Pardubice.
Seznam projektů doporučených k podpoře město poskytne Řídícímu orgánu IOP. Všem
doporučeným projektům město vystaví potvrzení, že předkládaný projekt je součástí schváleného
IPRM a že je v souladu s jeho cíli a prioritami.
Dále budou žadatelé postupovat dle aktuální verze příručky pro žadatele a příjemce.

Strana 4 (celkem 4)

