
a) Kritéria přijatelnosti pro specifický cíl 1.4 

o Soulad žádosti s aktuální výzvou. 

o Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými 
jako přílohy k žádosti (zejména s projektovou dokumentací). 

o Projektová dokumentace je v odpovídajícím stupni přípravy, obsahuje položkový roz-
počet a umožňuje posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory 
na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a eko-
logického hlediska. 

o 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 Národními plány povodí včetně programů 
opatření a Plány pro zvládání povodňových rizik. 

o Soulad se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, ustavujícími rámec 
pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, a 2007/60/ES, o vyhodnocování a 
zvládání povodňových rizik. 

o Vyhovující ekonomické vyhodnocení žadatele podle bodu C.2.1.2. 

o Pro integrované projekty ITI je povinnou přílohou žádosti o podporu potvrzení Řídicího 
výboru ITI o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií. 

o Vyhovující výsledky finanční analýzy u projektů, na které se vztahuje povinnost vyplnění 
finanční části modulu CBA dle kapitoly D7. Projekt musí být udržitelný, čistá současná 
hodnota finanční návratnosti investice musí být menší než nula (FNI_FNPV < 0), vnitřní 
výnosové procento finanční návratnosti investice musí být menší než 4 (FNI_IRR < 4), 
s výjimkou některých projektů, na něž se vztahují pravidla pro veřejnou podporu, u nichž 
toto nemusí být relevantní.  

o Vyhovující výsledky ekonomické analýzy u projektů, na které se vztahuje povinnost 
vyplnění ekonomické části modulu CBA dle kapitoly D7. Ukazatel čisté současné 
hodnoty ekonomické návratnosti investice musí dosahovat kladných hodnot nebo být 
roven nule (ENI_ENPV >= 0). 

Specifická kritéria přijatelnosti pro aktivitu 1.4.1 

o Projekt je v souladu s aktuální platnou metodikou Ministerstva životního prostředí, která 
stanoví postup při navrhování přírodě blízkých protipovodňových opatření, zveřejněnou 
na www.povis.cz. 

Specifická kritéria přijatelnosti pro aktivitu 1.4.2 a 1.4.3 

o Projekt obsahující opatření budování či rozšíření varovných a výstražných systémů 
ochrany před povodněmi je v souladu s platnou příručkou „Lokální výstražné a varovné 
systémy v ochraně před povodněmi“, zveřejněnou na www.povis.cz. 

o Projekt obsahující opatření zpracování, aktualizování či rozšíření digitálního povod-
ňového plánu je v souladu s platnou „Metodikou pro tvorbu digitálních povodňových 
plánů“, zveřejněnou na www.povis.cz, a obsahově této metodice odpovídá. 

 


