Přijatelnost projektu pro aktivitu 1.1.3.

Název projektu:    

Registrační číslo:


1. Podmínky vymezující oblast podpory / podporované aktivity

Projekt zahrnuje:
Ano / Ne / Irelevantní
1.
Dodávku a instalaci technologie ja dodatečné odstraňování fosforu u stávající ČOV?

2.
Záchytné nádrže na jednotné kanalizaci?

3. 
Sedimentační nádrže na přítocích do nádrží?

4.
Biologická nebo technická opatření v nádržích?

5. 
Nákup a následnou aplikaci přípravků na zlepšení jakosti vody v nádržích?




2. Specifické podmínky přijatelnosti

Otázka
Ano / Ne / Irelevantní
1.
Je soulad žádosti s aktuální výzvou ?

2.
Je soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti a jejích přílohách s relevantními doklady předkládanými jako přílohy k žádosti, zejména s předloženou projektovou dokumentací ?

3.
Je projektová dokumentace min. ve stupni pro stavební povolení, obsahuje položkový rozpočet a umožňuje posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci ?

4.
Je soulad se státní politikou plánování v oblasti vod, tvořenou zpracovaným Plánem hlavních povodí České republiky a navazujícími plány národní části mezinárodní oblasti povodí a plány oblastí povodí včetně programů opatření (pro období do 22. 12. 2015), po 22. 12. 2015 tvořenou zpracovávanými Plány pro zvládání povodňových rizik a plány dílčích povodí ?

5.
Má projekt prokazatelný dlouhodobý efekt na snížení eutrofizace povrchových
vod?

6.
Je nedílnou součástí projektu přesná specifikace cílového stavu, kterého je zamýšleno dosáhnout spolu s definicí cílových parametrů?

7.
Dojde realizací technických opatření u stávajících ČOV a vodních děl k zachycení sedimentů k prokazatelnému dlouhodobému snížení vnosu nutrientů do vodních útvarů (především fosfor)?



8.
V případě, že součástí projektu je realizace biologických nebo technických opatření , je projekt  součástí komplexního řešení celého dílčího povodí nad vodní nádrží ( především omezení smyvu, tj. přísunu živin P, N ze zemědělských pozemků) a v příslušném povodí je zajištěno odstraňování nutrientů u bodových zdrojů znečištění nad 2000 EO?

9.
V případě, že součástí projektu nákup a aplikace pro zlepšení jakosti vody v případě, že jsou součástí komplexního řešení zlepšení kvality vody v nádrži?

10.
V případě, že součástí projektu nákup a aplikace pro zlepšení jakosti vody v případě, je na aplikaci těchto přípravků vydáno povolení vodoprávního úřadu?

11.
V případě, že součástí projektu je dodávka a instalaci technologie na dodatečné odstraňování (srážení) fosforu u stávající ČOV, plní ČOV limity platného povolení k vypouštění odpadních vod?


12.
V případě, že součástí projektu je technologie srážení fosforu u ČOV nad 10000 EO, jedná se o oddílné srážení ve vyčištěné odpadní vodě s následnou separací sraženiny, se zaručenou odtokovou koncentrací celkového fosforu pod 0,5 mg/l?

13.
Je žadatel u projektů spočívajících v rekonstrukci (intenzifikaci, úpravách) stávající vodohospodářské infrastruktury vlastníkem rekonstruovaných (intenzifikovaných, upravovaných) objektů a staveb a zároveň je vyřešen majetkoprávní vztah k pozemku, který je dotčen realizací dané akce ?

14.
Budou podmínky pro provozování vodohospodářské infrastruktury v souladu s přílohou č. 6 Programového dokumentu OPŽP 2014-2020 ?

15.
Je vyhovující vyhodnocení bonity žadatele dle kapitoly C.2.3 ?
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