
Společná kritéria pro věcné hodnocení projektu

Platnost od: 9. 7. 2018

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Přidělené 

hodnocení
Odůvodnění

Průměrný roční počet zásahů jednotky za poslední 3 roky je 10 zásahů a více. 10 bodů

Průměrný roční počet zásahů jednotky za poslední 3 roky je 5 - 9 zásahů. 6 bodů

Průměrný roční počet zásahů jednotky za poslední 3 roky je 0 - 4 zásahy. 4 body

Žadatel  má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo žadatel uvedl 

ve studii proveditelnosti informaci, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu 

řízení (ohlášení).

10 bodů

Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo žadatel 

neuvedl ve studii proveditelnosti informaci, že realizace projektu nepodléhá 

stavebnímu řízení (ohlášení).

0 bodů

Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů projektu je nižší než 500 000 Kč 

(zaokrouhleno na celá čísla). 
10 bodů

Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů projektu je ve výši od 500 000 Kč 

do 700 000 Kč včetně (zaokrouhleno na celá čísla).
6 bodů

Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů projektu je vyšší než 700 000 Kč 

(zaokrouhleno na celá čísla).
4 body

Obec, v níž se realizuje projekt, má méně než 1 000 obyvatel 10 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt, má 1 000 - 2 000 obyvatel 6 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt, má nad 2 000 obyvatel 4 body

Výdaje na stavební úpravy, rekonstrukce či modernizace objektů hasičských 

zbrojnic činí více než 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
10 bodů

Výdaje na stavební úpravy, rekonstrukce či modernizace objektů hasičských 

zbrojnic činí minimálně 20 % a maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů 

projektu. 

6 bodů

Výdaje na stavební úpravy, rekonstrukce či modernizace objektů hasičských 

zbrojnic činí méně než 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu nebo v rámci 

projektu nejsou realizovány žádné stavební práce.

4 body

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti

Počet obyvatel obce/města, ve které se daný 

projekt realizuje ke dni 1.1.2017.

(Aspekt potřebnosti)

2.

3.

Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů 

projektu

(Aspekt efektivnosti)

Žádost o podporu, rozpočet

Celkový počet bodů

5.

V rámci projektu jsou realizovány stavební 

práce.

(Aspekt účelnosti a potřebnosti)

4.
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, počet 

obyvatel dle zdroje ČSÚ k 1.1.2017

Technická připravenost projektu

(Aspekt proveditelnosti)

Žádost o podporu, Stavební povolení nebo 

souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující 

stavební povolení, Studie proveditelnosti

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. CLLD 2 Hasiči Integrované strategie MAS Zálabí, z.s.

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č.  CLLD 2 Hasiči

Integrované strategie MAS Zálabí, z.s. 

1. Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

Název výzvy MAS: MAS Zálabí – IROP – Zodolnění stanic pro integrovaný záchranný systém

Číslo výzvy MAS: 048/06_16_076/CLLD_16_02_103

Název výzvy ŘO:  Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD

Číslo výzvy ŘO: 06_16_076

Název projektu:

Průměrný roční  počet zásahů jednotky za 

poslední 3 roky před podáním žádosti o 

podporu.

(Aspekt potřebnosti)



Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 25 bodů. Maximální počet bodů je 50.

Podpisy přítomných členů hodnotící komise:

Datum a místo konání hodnotící komise:

Jméno a podpis zapisovatele:

Jméno a příjmení:

Složení komise:
Závěrečné vyjádření komise (projekt splnil/nesplnil podmínky věcného 

hodnocení)

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:


