Čj. MMR-52000/2018-52

Výzva
k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu
Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace
z programu 117D91 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách.

Termín pro doručení žádosti je stanoven: od 26.11.2018 do 28.02.2019

1. Číslo výzvy

1/2019/117D919

2. Věcné zaměření výzvy
Výzva je určena pro žadatele v rámci podprogramu 117D919 - Obnova obecního a krajského majetku
po živelních pohromách v roce 2018 – DT č. 2 (nevyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav).
3. Účastník podprogramu
Oprávněným účastníkem podprogramu je obec nebo kraj postižený živelní pohromou v roce 2018.
4. Harmonogram výzvy
Lhůta pro podání žádosti o dotaci je stanovena:

26.11.2018 až 28.02.2019.

5. Postup podávání žádosti
5.1 Žádosti budou účastníci podprogramu podávat na MMR prostřednictvím poskytovatele poštovních
služeb nebo osobně v podatelně MMR.
ID datové schránky: 26iaava
Adresa:
Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
5.2 Účastník podprogramu (žadatel o dotaci):
1. založí a vyplní žádost v internetové aplikaci DIS ZAD (www3.mmr.cz/zad);
2. následně vloží povinné přílohy;
3. žádost uvede do stavu „podána“;
4. vygenerovaný formulář žádosti vytiskne a opatří podpisem a razítkem;
5. podá žádost na MMR (formulář žádosti + přílohy) – jedním ze způsobů podle čl. 5.1 této Výzvy.
5.3 Žádost podaná na MMR prostřednictvím datové schránky musí být odeslána jednou datovou
zprávou z datové schránky účastníka podprogramu.
Pole „Věc“ bude obsahovat: Podprogram 117D919 + pořadové číslo žádosti
5.4 Žádost podaná na MMR v listinné podobě se předkládá v nerozebíratelném provedení (např. kroužková,
knižní, spirálová nebo tepelná vazba).
6. Přílohy žádosti o dotaci:
viz čl. 7.2. Zásad podprogramu
Přílohy se předkládají v podobě originálu nebo prosté kopie v jednom vyhotovení.
7. Alokace výzvy:

50 000 000 Kč

8. Druh výzvy

kolová

9. Poskytování informací žadatelům:
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod.
tel.: +420 224 861 282, +420 224 861 138; e-mail: info@mmr.cz
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10. Způsob a kritéria hodnocení projektu
Hodnocení žádosti probíhá ve čtyřech fázích:
I.
II.
III.
IV.

formální hodnocení;
věcné hodnocení;
jednání Komise pro hodnocení projektů;
rozhodnutí ředitele/ředitelky odboru.

Žádost, která splní podmínky formálního hodnocení, bude postoupena k věcnému hodnocení. V případě, že
účastník podprogramu nesplní podmínky formálního hodnocení, řízení o žádosti bude ukončeno.
Řízení o žádosti bude dále ukončeno, resp. žádost bude dále vyloučena např. v případě, kdy účastník
podprogramu poskytovatele dotace záměrně uvede v omyl za účelem získání podstatné výhody při
věcném hodnocení.
Kritéria hodnocení žádostí
I. FÁZE - VYŘAZOVACÍ - zastavení řízení
termín podání žádosti o dotaci je v souladu s výzvou
žadatel (právní forma)
žádost o dotaci je podepsaná
žádost o dotaci je v souladu s podprogramem
žádost obsahuje přílohy potřebné pro hodnocení
doklad o vlastnictví
fotodokumentace
popis akce
vyjádření ČMHÚ
rozpočet
části PD / technologický postup
odborný posudek (dotace > 1mil. Kč)
potvrzení KÚ
souhlas rady/zastupitelstva
II. FÁZE - HODNOCENÍ - nepřijatelné
soulad s DT - obnova majetku (např. ne výstavba nového)
minimální požadovaná výše dotace (min. 200 tisíc Kč)
III. FÁZE - HODNOCENÍ
počet obyvatel
rozpočet obce
poměr nákladů akce k rozpočtu obce
rozsah a stupeň poškození MK
(minimální, středně malé, středně velké, velké, havarijní)
míra funkčnosti a využití MK (malá, střední, velká, zásadní)
procento poškození danou živelní pohromou
celková úroveň rozebíratelná / nekvalitní / kvalitní vazba
úplnost příloh / kompatibilita / DIS
zpracování
a podání
kompletnost a správnost informací (rozpočet, náklady, údaje, parametry)
žádosti
celková úroveň zpracování a podání žádosti
Celkem

ANO / NE

ANO / NE

body (max)
25
15
10
10
10
10
3
3
10
4
100

Příloha: Zásady podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2018,
čj. MMR 51999/2018-52
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