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Strana 1 (celkem 13)




MĚSTO NÁCHOD


vyhlašuje

výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory

v rámci

Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda
– problémová zóna u nemocnice


Operační program: 	Integrovaný operační program
Prioritní osa: 	5. Národní podpora územního rozvoje 
Oblast intervence: 	5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 
Podporovaná aktivita: 	b) Regenerace bytových domů 
Číslo výzvy: 	4 (pro aktivitu 5.2b se jedná o třetí výzvu)

Celkový finanční objem pro tuto výzvu: 	12 000 000Kč 


Vyhlášení výzvy: 	20.8.2010

Ukončení příjmu žádostí: 	13.10.2010 do 17:00

Zahájení projektů: 	od data uvedeného na potvrzení pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR pro NUTS II Severovýchod, Hradec Králové o způsobilosti projektu
Ukončení projektů: 		do 30.6.2015 


Popis výzvy 
Oprávnění žadatelé – vlastníci bytových domů 
	obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích)

bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník)
vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů)
další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský zákoník)

Definice bytového domu 
více než polovina jeho podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je
k tomuto účelu určena
má nejméně čtyři samostatné byty
budova je zkolaudována jako bytový dům nebo dům s byty

Územní zaměření podpory 
Podpora je zaměřená zejména na oblast sídliště u nemocnice. Celé vymezené území zahrnuté do Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice obsahuje ulice nebo části ulic: Bílá, Duhová, Modrá, Okrová, Růžová, Zelená, Bartoňova 275, 276, 277, 895, 897, 903, 1998, Lidická 23, 130, 132, 133, 140, 141, 142, 143, 147, 152, 154, 156, 175, 176, 178, 181, 182, 186, 189, 193, 214, Na Strži 3, 1795. 
Vlastníci bytových domů ve výše uvedených ulicích a částech ulic mohou žádat o podporu v rámci této výzvy.

Podporované aktivity 
Rekonstrukce a modernizace bytových domů, které mohou zahrnout zejména:
	zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí

práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a rekonstrukce konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domů
	sanace základů a rekonstrukce hydroizolace spodní stavby
rekonstrukce technického vybavení domů (např. modernizace otopné soustavy včetně radiátorů, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů)
výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí

Forma podpory 
	dotace


Typ podpory 
individuální projekty

Výše podpory 
Minimální výše celkových výdajů projektu:	není stanovena 
Maximální výše celkových výdajů projektu:	není stanovena 

Míra podpory		
malý podnik 		60 % celkových způsobilých výdajů projektu 
střední podnik 	50 % celkových způsobilých výdajů projektu
velký podnik 		40 % celkových způsobilých výdajů projektu

Způsobilé výdaje projektu
Podpora zaměřená na regeneraci společných prostor a společných zařízení bytových domů musí mít charakter technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace, podporu nelze využít na provádění oprav či údržby. 
 

Způsobilé výdaje
modernizace, rekonstrukce nebo technické zhodnocení hmotného majetku, např.: 
	zateplení obvodového pláště domu (zateplení fasády, výměna oken, vnějších dveří, střechy atd.)

pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu (otopné soustavy včetně měření spotřeby tepla, rozvodu tepla, plynu a vody, vzduchotechniky, výtahu atd.)
odstranění statických poruch domů (např. rekonstrukce nosných zdí a základových zdí, stropních konstrukcí atd.)
rekonstrukce, modernizace, popř. technické zhodnocení, společných prostor (schodiště, chodby)
sanace základů a hydroizolace spodní stavby
rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů (např. výměna zábradlí, balkonů atd.)
	výdaje na povinnou publicitu projektů investičního charakteru

daň z přidané hodnoty u neplátců DPH
daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu

Vybrané nezpůsobilé výdaje:
výdaje bez přímého vztahu k projektu
výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
	pořízení staveb a použitého zařízení
	projektová dokumentace
	náklady na vypracování žádosti
	náklady na výběrová a zadávací řízení
	stavební dozor
	DPH, pokud příjemce má nárok na odpočet DPH na vstupu. Pokud u organizace existuje dvojí režim, musí příjemce rozhodnout, které aktivity podléhají režimu daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet a u kterých aktivit daň z přidané hodnoty uplatňovaná není
	úroky z úvěrů
	splátky půjček a úvěr
	sankce a penále
	výdaje na záruky, pojištění, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky,
výdaje za služby, dodávky nebo stavební práce, při jejichž zadávání příjemce nerespektoval zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, příp. postupy stanovené Příručkou pro a žadatele příjemce
	neinvestiční výdaje



Počáteční datum pro způsobilost výdajů
Den uvedený na potvrzení pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR pro NUTS II Severovýchod o způsobilosti projektu, kde je uvedeno, že předložený projekt splnil všechna kritéria přijatelnosti. Před tímto datem nesmí být zahájeny stavební práce a nesmí být uzavřené smlouvy s dodavateli, nebo dán závazný příslib objednávky.  
Způsobilé jsou pouze investiční výdaje, tzn. příjemce účtuje při dodržení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, případně svých interních směrnic, výdaje projektu jako pořízení investic.
Způsobilé jsou pouze výdaje do společných prostor a společných zařízení bytových domů.

Podrobnější  informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2. 

Předložení žádosti o dotaci 
Žádost o dotaci včetně příloh požadovaných Městem Náchod bude nejprve předložena na Město Náchod, následně na pobočku Centra pro regionální rozvoj ČR pro NUTS II Severovýchod, Hradec Králové (CRR).
 
Po schválení žádosti vystaví Město Náchod žadateli potvrzení, že předkládaný projekt je součástí schváleného IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice a že je v souladu s jeho cíli a prioritami. Město Náchod žadateli následně originál žádosti a příloh vrátí.
Poté žadatel předloží tuto žádost včetně potvrzení od Města Náchod a dalších povinných příloh, uvedených v Seznamu povinných příloh předkládaných na CRR dle Příručky pro žadatele a příjemce v aktuálním znění, na pobočku Centra pro regionální rozvoj ČR pro NUTS II Severovýchod, U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové. 

Forma žádosti o dotaci
Žadatel vyplňuje projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář žádosti je k dispozici v elektronické formě na webové adrese www.eu-zadost.cz. Postup pro zpracování elektronické žádosti je uveden v příloze Příručky pro žadatele a příjemce č. 5 „Pokyny pro vyplnění elektronické projektové žádosti BENEFIT7“. 
Žádost musí být odevzdána v tištěné podobě (po finálním uložení):
	1 vyhotovení originál – finalizovaná žádost z aplikace Benefit7

1 vyhotovení kopie – finalizovaná žádost z aplikace Benefit7
Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo osobou k takovému úkonu statutárním zástupcem zmocněnou. V tomto případě je nutné, aby žadatel doložil 
k žádosti dokument dokládající toto zmocnění. V případě, že žadatel nemá povinnost zřídit statutární orgán, žádost podepíše osoba oprávněná jednat jménem žadatele.
Žádost musí mít listy pevně spojeny (listy nemohou být volně vyjímatelné). Za pevné spojení je považováno např. sešití v levém horním rohu nebo jiný obdobný způsob.

Přílohy k žádosti o dotaci
Seznam příloh se povinně vyplňuje v aplikaci Benefit7. Vzhledem k dalšímu podání žádosti na CRR je nutné každou z příloh předepsaných v aplikaci Benefit7 označit jako doloženou nebo jako nedoloženou v případě, že příloha není pro projekt relevantní. Veškeré přílohy, které nejsou povinné pro CRR, budou zařazeny v aplikaci Benefit7 jako nepovinné, i kdyby byly pro Město Náchod povinnými. Nepovinné přílohy žadatel v aplikaci Benefit7 připojí za poslední povinnou přílohu a při číslování v aplikaci Benefit7 bude pokračovat od posledního čísla povinné přílohy. 
V aplikaci Benefit7 není nutné u příloh vyplňovat kolonku počet stránek. 

Přílohy požadované Městem Náchod se odevzdávají v tištěné podobě, a to:
	1 vyhotovení originál nebo úředně ověřená kopie 
	1 vyhotovení kopie 


Dle uvážení žadatele je možné předložit nepovinné přílohy, např. fotodokumentaci.

Při předložení tištěných příloh na Město Náchod záleží číslování a řazení příloh na žadateli. Přílohy, které obsahují více než 1 list, musí mít listy pevně spojeny (je-li to technicky možné). Za pevné spojení je považováno např. sešití v levém horním rohu nebo jiný obdobný způsob.

Přílohy, kde je uvedena kolonka pro podpis žadatele, musí podepsat statutární zástupce žadatele nebo osoba k takovému úkonu statutárním zástupcem zmocněná. V tomto případě je nutné, aby žadatel doložil k žádosti dokument dokládající toto zmocnění. V případě, že žadatel nemá povinnost zřídit statutární orgán, žádost podepíše osoba oprávněná jednat jménem žadatele.

Povinné přílohy:

Číslo přílohy
Název a obsah přílohy
Předkládaná na Město
Předkládaná na CRR
1
Seznam příloh
vyplňuje se v IS BENEFIT7, není povinné vyplňovat kolonku počet stránek, po vyplnění jej musí žadatel vytisknout.
ANO
ANO
2
Doklad o partnerství
tento doklad žadatel předkládá , jsou-li do projektu zahrnuti partneři, dokladem o partnerství je smlouva nebo písemná dohoda s partnery vymezující jejich úlohu, práva  a povinnosti při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu. není-li partner, vyznačí se v žádosti jako NEDOLOŽENO.
ANO
ANO
3
Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu
Výpis z katastru nemovitosti nebo list vlastnictví a katastrální snímek zobrazující dotčenou budovu pro projekty v aktivitách Regenerace bytových domů.

ANO

ANO
4
Prokázání právní subjektivity žadatele
V případě obce a fyzických nepodnikajících osob vlastnících bytový dům není nutné dokládat. Jedná se o doklady osvědčující založení, zřízení či vytvoření subjektu, doklady o registraci, pokud subjekty podle zákona podléhají registraci, případně další doklady, které jsou na základě příslušného zákona nezbytné pro vznik organizace.
Vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek: výpis z rejstříku společenství vlastníků jednotek.
Ostatní právnické osoby vlastnící bytový dům: předloží dle typu právní formy doklady osvědčující založení, zřízení či vytvoření subjektu, doklady 
o registraci, pokud subjekty podle zákona podléhají registraci, případně další doklady, které jsou na základě příslušného zákona nezbytné pro vznik organizace.
ANO
 
ANO
5
Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci 
pokud je podle stavebního zákona vyžadováno.
NE
ANO
6
Projektová dokumentace 
v rozsahu technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy a řezy, položkový rozpočet a harmonogram prací.
ANO

ANO
7
Platný doklad o povolení stavby 
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění: pravomocné stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavebního záměru nebo čestné prohlášení, že nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení ohlášeného stavebního záměru.
NE
ANO
8
Platný průkaz energetické náročnosti budovy
podle vyhlášky č. 148/200 Sb., o energetické náročnosti budov, ve kterém se doporučená opatření shodují s aktivitami, které žadatel plánuje realizovat v rámci aktivity 
Regenerace bytových domů z programu IOP. Doklad je povinnou přílohou v případě realizace vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy: zateplení obvodového pláště, výměna výplní otvorů (okna, vnější dveře, zateplení střechy/podlahy).
ANO

ANO
9
Potvrzení o výběru projektu
vystaví úspěšným žadatelům Manažer IPRM po schválení projektu Radou města Náchoda.
NE
ANO
10
Ověřená kopie Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace jako potvrzení 
o zahájení realizace projektu v rámci oblasti intervence 3.2 OP LZZ
není relevantní pro aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů.
NE
NE
11
Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o zahájení realizace projektu v rámci aktivity 3.1b IOP
Není relevantní pro aktivitu 5.2b Regenerace bytových domů
NE
NE
12
Čestné prohlášení o způsobilosti žadatele v rámci kategorizace malý a střední podnik a navazující formuláře dle typu podniku
relevantní jen pro malé či střední podniky, které podle výzvy mají nárok na 20 %, resp. 10 % bonifikaci, vzor formulářů viz. příloha č. 2 Příručky
ANO
ANO
13
Doklad kompetentního orgánu žadatele o tom, že subjekt má zájem projekt realizovat a že se zavazuje jej spolufinancovat 
doklad bude obsahovat vyjádření, že žadatel souhlasí s realizací projektu a se spolufinancováním  ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací (dle kategorizace podniku) a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu (usnesení rady města/zápis z jednání/zápis ze shromáždění apod.) 
ANO
ANO
14
Doklad o zajištění finančních prostředků žadatele ke spolufinancování / předfinancování projektu
výpis z bankovního účtu žadatele
v případě žadatele – obce může být výpis z bankovního účtu nahrazen usnesením rady města nebo zastupitelstva města o zajištění finančních prostředků ke spolufinancování projektu
ANO
ANO
15
Doložení aktuální částky na účtu fondu oprav v Kč a aktuální výše příspěvků do fondu oprav (v Kč na m2) 
formou prohlášení podepsaného statutárním zástupcem žadatele
v případě žadatele – obce je nahrazeno rozpočtem Města 
ANO
ANO
16
Soupis investic, které žadatel realizoval za posledních 5 let, 
s uvedením finančního objemu každé akce
ANO
ANO
17
Projektový list
viz příloha výzvy vyhlášené Městem Náchod.
ANO
ANO



Nepovinné přílohy předkládané na CRR:

Číslo přílohy
Název a obsah přílohy
Předkládaná na Město
Předkládaná na CRR
1
Dokument dokládající zmocnění k podpisu žádosti o dotaci 
vydaný statutárním zástupcem 
ANO
je-li pro projekt relevantní
ANO
je-li pro projekt relevantní
2
Dokument dokládající zmocnění k podání projektové žádosti a k podepisování všech dokumentů,
které se týkají projektu, vydaný vlastníky bytového domu pro případ, kdy bytový dům vlastní několik subjektů a jeden z nich bude žádat za všechny
ANO
je-li pro projekt relevantní
ANO
je-li pro projekt relevantní

Tištěná podoba žádosti (včetně příloh) musí být doručena v pevném obalu (např. krabice), na kterém bude uvedeno:
 „IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice“
Úplný název žadatele 
Adresa žadatele  

Příjem žádostí 
osobní doručení  	Ing. Romana Pichová
budova radnice Městského úřadu v Náchodě (1. patro, dveře č. 8),
Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod 
				Po, St 15 - 17 h, případně po domluvě mimo uvedené dny a hodiny

Doručení žádostí je nutné si domluvit minimálně 2 pracovní dny předem na tel. 491 405 236.
Příjem žádostí bude ukončen dne 13.10.2010 v 17:00. 
Na žádost osoby, která doručila projektovou žádost, manažer IPRM vydá potvrzení o jejím doručení (např. jako předávací protokol mohou sloužit okopírované první dvě stránky žádosti z aplikace Benefit7). 


Posuzování žádosti 
Orientační harmonogram hodnocení žádosti 

 
Počet pracovních dnů od ukončení předchozí činnosti
Počet pracovních dnů od  ukončení výzvy
kontrola přijatelnosti a kontrola příloh
průběžně

v případě odevzdání žádosti o dotaci v kalendářním týdnu, kdy končí výzva, bude tato kontrola provedena po ukončení výzvy

11 
(započítána lhůta vymezená pro doplňování příloh)
12 
(započítána lhůta vymezená pro doplňování příloh)
kontrola kvality 
5
17
schválení Řídícím výborem IPRM
2
19
projednání Radou města
10
29
oznámení výsledku žadatelům a vrácení žádostí
3
31
poskytování pomoci a poradenské činnosti žadatelům
Průběžně

Lhůty budou efektivně kráceny.

Kontrolu přijatelnosti a kontrolu příloh lze v případě potřeby provést po předložení žádosti o dotaci manažerovi IPRM, tj. před ukončením výzvy. Před ukončením výzvy by v tomto případě také bylo možné na základě výzvy manažera IPRM chybějící přílohy doplnit. 
Kontrola kvality bude vždy probíhat až po ukončení výzvy Města, např. žádost o dotaci bude odevzdána během prvního měsíce vyhlášení výzvy Města, ihned po jejím odevzdání bude zahájena kontrola přijatelnosti a kontrola příloh, v případě zjištěných nedostatků bude žadatel vyzván k doplnění ve stanovené lhůtě 10 pracovních dnů, následná kontrola kvality -  hodnocení dle hodnotící (bodovací) tabulky bude probíhat až po ukončení výzvy Města.


Fáze posuzování žádosti 
Posouzení přijatelnosti projektu
Kontrola příloh
Kontrola kvality
Výběr a schválení projektů 

1. Posouzení přijatelnosti projektu 
Po přijetí žádostí bude Městem Náchod posouzena přijatelnost projektu. Při posouzení přijatelnosti projektu bude posuzováno, zda realizace projektu spadá do vymezené zóny a zda je projekt v souladu s IPRM Náchoda (projekt naplňuje aktivity IPRM). Hodnoceno bude systémem ANO/NE.
V případě, že projekt neprojde kontrolou přijatelnosti, je vyřazen z dalšího hodnocení.
O vyřazení je žadatel informován písemně.

2. Kontrola příloh
Kontrola příloh bude hodnocena systémem ANO/NE. V případě chybějících či obsahově nesprávných příloh bude žadatel vyzván k doplnění. Výzva k doplnění příloh bude zaslána elektronicky na kontaktní email žadatele. Lhůta pro doplnění je 10 pracovních dnů a počítá se ode dne odeslání výzvy k doplnění. Po tuto dobu bude hodnocení projektu zastaveno. 
V případě, že ani po vypršení stanovené lhůty na doplnění neobsahuje žádost požadované povinné přílohy, je projekt vyřazen z dalšího procesu hodnocení. O vyřazení je žadatel informován písemně. 


Způsob doručení chybějících příloh:
osobní doručení  	Ing. Romana Pichová
budova radnice Městského úřadu v Náchodě (1. patro, dveře č. 8),
Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod 
				Všední dny 8 – 13 hod, případně po domluvě mimo uvedené hodiny

Předání chybějících příloh je nutné si domluvit minimálně 2 pracovní dny předem na tel. 491 405 236.

3. Kontrola kvality
Výběrová (hodnotící) komise jmenovaná Radou města Náchoda provede kvalitativní hodnocení žádostí dle stanovených hodnotících kritérií, která byla volena tak, aby byla relevantní k zaměření a cílům IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice a zároveň oblastem intervence Integrovaného operačního programu. 


Oblasti hodnocení
Počet bodů
Odkaz na žádost, přílohu
1. Hodnocení schopností a zkušeností žadatele
max. 15

Podíl finančních prostředků vyjádřený procentem ve vztahu k celkovým způsobilým nákladům projektu
Méně než 40 %
40,1 % - 50 %
50,1 % - 60 %
60,1 % - 70 %
Více než 70 %


Pravidelné příspěvky do fondu oprav
Příspěvky do fondu oprav jsou nepravidelné
Příspěvky do fondu oprav jsou pravidelné
Příspěvky do fondu oprav jsou pravidelné a jejich celková výše odpovídá minimálně spoluúčasti na projektu
max. 10
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Příloha Doklad o zajištění finančních prostředků žadatele ke spolufinancování
/předfinancování projektu

Příloha Doložení aktuální částky na účtu fondu oprav v Kč a aktuální výše příspěvků do fondu oprav (v Kč na m2)

2. Potřeba a relevance projektu 
max. 20

Realizace projektu je v souladu s IPRM Náchoda (projekt naplňuje aktivity IPRM)
Jedna aktivita
Dvě a více aktivit

Objem finančních prostředků investovaných žadatelem za posledních 5 let 
Žádná investice
Minimální investice (celkový objem investovaných finančních prostředků nepřesáhl 1 mil. Kč)
Investice (celkový objem investovaných finančních prostředků přesáhl 1 mil. Kč)

Projekt má vazbu na jiné projekty ve vymezené zóně (synergický efekt)
Ne
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Příloha Soupis investic, které žadatel realizoval za posledních 5 let





Benefit
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3. Kvalita projektu
max. 55

Oblasti hodnocení 
Počet bodů
Odkaz na žádost, přílohu
Celkové požadované dotační prostředky přepočtené na jeden byt dotčený aktivitami projektu
Více než 200 tis. Kč na jeden byt
Více než 175 tis. Kč na jeden byt, do 200 tis. Kč na jeden byt včetně
Více než 150 tis. Kč na jeden byt, do 175 tis. Kč na jeden byt  včetně
Více než 125 tis. Kč na jeden byt, do 150 tis. Kč na jeden byt  včetně
Více než 100 tis. Kč na jeden byt, do 125 tis. Kč na jeden byt  včetně
Více než 50 tis. Kč na jeden byt, do 100 tis. Kč na jeden byt  včetně
50 tis. Kč nebo méně na jeden byt

Komplexnost projektu
Rekonstrukce obvodového pláště domu
Rekonstrukce obvodového pláště domu se zateplením
Rekonstrukce střechy
Rekonstrukce střechy se zateplením
Výměna výplní otvorů (okna, vnější dveře)
Odstranění statických poruch
Rekonstrukce lodžií a balkonů
Rekonstrukce hydroizolace domu
Rekonstrukce a modernizace výtahu vedoucí ke splnění požadovaných norem
Rekonstrukce a modernizace společných rozvodů tepla a otopné soustavy nebo společných rozvodů el. energie
Rekonstrukce a modernizace vodovodů nebo odpadů v domě

Naplnění indikátoru Úspora spotřeby energie bytových domů
Úspora tepelných energií vzhledem k současnému stavu o méně než 15 %
Úspora tepelných energií vzhledem k současnému stavu o 15 – 20 %
Úspora tepelných energií vzhledem k současnému stavu o více než 20 %

max. 24
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Oblasti hodnocení 
Počet bodů
Odkaz na žádost, přílohu
Projekt je udržitelný po dobu alespoň 5 let (je zajištěna institucionální a finanční udržitelnost projektu) 
Žadatel v žádosti jasně deklaruje zajištění institucionální i finanční udržitelnosti
Udržitelnost je deklarována v obecné rovině, bez konkrétního pojmenování
Udržitelnost projektu není zajištěna
max. 5
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0
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4. Horizontální kritéria 
max. 10

Realizace projektu přispěje k naplnění principu rovných příležitostí (potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace)
Projekt je neutrální
Projekt přispěje k naplnění principu rovných příležitostí

Realizace projektu přispěje k naplnění principu  udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.
Projekt je neutrální
Projekt přispěje k naplnění principu udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí
max. 5
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Celkem za všechna kritéria maximálně 
100

Minimální požadovaný počet bodů
  55


4. Výběr a schválení projektů 
Výběrová komise seřadí projekty sestupně podle počtu získaných bodů. Při rovnosti bodů dá Výběrová komise přednost tomu projektu, který získá vyšší počet bodů za část 3. Kvalita projektu. Pokud by i ve 3. části Kvalita projektu bylo dosaženo stejného počtu bodů, dá Výběrová komise přednost projektu, který získá vyšší počet bodů za část 2. Potřeba a relevance projektu. Řídící výbor IPRM schválí na svém zasedání seznam projektů doporučených k podpoře, eventuelně pořadí náhradních projektů. Při svém rozhodování Řídící výbor zohlední výši prostředků alokovaných na tuto výzvu. 
Rada města Náchoda na svém nejbližším zasedání schválí seznam projektů doporučených k podpoře a eventuelně seznam náhradních projektů.
Po tomto schválení je vybraným žadatelům zasláno oznámení o výběru projektů a formulář Potvrzení o výběru projektu.  


Informační zdroje 
žadatel je povinen postupovat podle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 a jejích příloh (v aktuálním znění) zveřejněných na stránkách:
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2" http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
	žádost v aplikaci Benefit7 – www.eu-zadost.cz 
	informace o IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice

 http://www.mestonachod.cz/na/iprmzona/
	Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočka pro NUTS II Severovýchod, U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové

kontaktní osoby: 
vedoucí pobočky CRR - Ing. Leoš Macura, 495 580 411, macura@crr.cz
projektový manažer - Ing. Karel Píha, 495 580 412, piha@crr.cz
finanční manažer - Marie Kalmusová, 495 580 412, kalmusova@crr.cz
- pracovníci CRR poskytují podporu a konzultaci žadatelům/příjemcům před, během realizace a v období udržitelnosti projektu (poradenství např. při zpracování projektové žádosti, přípravě zadávací dokumentace k výběrovému řízení, zpracování monitorovacích zpráv, tvorbě zjednodušené žádosti o platbu) www.crr.cz.
	Město Náchod, Odbor správy majetku a financování, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod, 

kontaktní osoba: Ing. Romana Pichová, 491 405 236, r.pichova@mestonachod.cz
- 	kontaktní osoba bude zodpovídat dotazy vztahující se obecně k IPRM Náchoda, aktivitám, výzvě města, aplikaci Benefit7


Přílohy výzvy: 
Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5. 2 včetně příloh (aktuální verze)
Projektový list


