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Kontrolní list k věcnému hodnocení Výzvy CLLD MAS Vladař 

(CLLD_15_01_146) 

 

Opatření IROP 2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 
 

Platné pouze pro aktivitu: Technika pro integrovaný záchranný systém 

 
Platnost tohoto dokumentu je od: 05. 08. 2020 

 
 

Název a číslo výzvy MAS Vladař: 

15. výzva MAS Vladař – IROP – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof II. (IROP2) 

Název a číslo výzvy ŘO: 

69. výzva IROP - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1 

Registrační číslo projektu dle systému MS2014+: 

 

Žadatel: 

 

Název projektu žadatele: 

 
 

Datum hodnocení: 
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1) Kritérium věcného hodnocení 

(Aspekt hospodárnosti) Hodnocení / počet bodů Bodový zisk 

Finanční náročnost projektu vykazuje celkové 

způsobilé výdaje dle uvedených hodnot. 

20 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou 

500.000,- Kč až 1.500.000,- Kč 

 

15 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší 

než 1.500.000,- Kč do 1.902.694,35 Kč 

 

Referenční dokument sloužící k hodnocení kritéria: žádost o podporu, položkový rozpočet stavby 

Zdůvodnění: 

2) Kritérium věcného hodnocení 

(Aspekt potřebnosti) 
Hodnocení / počet bodů Bodový zisk 

Obec, na jejímž území bude projekt realizován, 

má počet obyvatel dle uvedeného hodnocení, a 

to dle platných údajů vždy k aktuálnímu datu 

podané žádosti, které vycházejí z údajů obce a 

ČSÚ. Žadatel uvede ve studii proveditelnosti 

údaje o počtu obyvatel na svém území, dle 

aktuálních statistických údajů uvedených na 

webových stránkách Českého statistického 

úřadu „Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2019“ 

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-

obyvatel-v-obcich-za0wri436p 

20 bodů – počet obyvatel do 1000 (0 - 1000) 

 

15 bodů – počet obyvatel 1001 až 5000 

 

10 bodů – počet obyvatel 5001 a více 
 

Referenční dokument sloužící k hodnocení kritéria: žádost o podporu, studie proveditelnosti (požadovaný počet 

obyvatel žadatel uvede v kapitole č. 2. jako samostatnou část / větu dle uvedeného požadavku v kritériu / žlutě 

zvýrazněná textace) 

Zdůvodnění: 

3) Kritérium věcného hodnocení 

(Aspekt potřebnosti) 
Hodnocení / počet bodů Bodový zisk 

Potřeba pořízení techniky pro jednotku IZS dle 

současného stavu vybavení požadované 

techniky. 

20 bodů – Potřebná technika, která bude 

v rámci žádosti o podporu pořízena jednotce 

IZS zcela chybí 

 

10 bodů – Současný stav potřebné techniky, 

kterou bude jednotka IZS v rámci žádosti o 

podporu pořizovat nesplňuje podmínky pro 

použití v jednotce IZS (technika je zastaralá – 

starší jak 10 let nebo poruchová) 

 

0 bodů – Současný stav potřebné techniky, 

kterou bude jednotka IZS v rámci žádosti o 

podporu pořizovat je zcela funkční a 

potřebnost nové stejné techniky není důvodná 

 

Referenční dokument sloužící k hodnocení kritéria: žádost o podporu, studie proveditelnosti (žadatel uvede v 

kapitole č. 3. „Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti realizace projektu / modře zvýrazněná textace“), technický průkaz, 

servisní knížka, doklad o zakoupení stávající techniky nebo jiný doklad ze kterého bude vyplývat stáří stávající 

techniky nebo její poruchovost 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-za0wri436p
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-za0wri436p
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Vysvětlení, jak budou hodnotitelé za MAS Vladař hodnotit a kontrolovat stáří nebo poruchovost stávající techniky u 

kritéria „Potřeba pořízení techniky pro jednotku IZS dle současného stavu vybavení požadované techniky“: 

1) Žadatel stáří stávající techniky doloží kopií technického průkazu / servisní knížkou / doklad o zakoupení stávající 

techniky / jiným dokladem, ze kterého bude vyplývat skutečnost stáří stávající techniky (typ dokladu zvolí žadatel 

dle možností, které stávající technika má k dispozici). 

2) Poruchovost stávající techniky žadatel doloží čestným prohlášením / servisní knížkou / jiným dokladem, ze kterého 

bude vyplývat skutečnost o její poruchovosti (typ dokladu žadatel zvolí dle možností, které stávající technika má k 

dispozici). 

Zdůvodnění: 

4) Kritérium věcného hodnocení 

(Aspekt potřebnosti a účelnosti) 
Hodnocení / počet bodů Bodový zisk 

Projekt přispívá k některým z uvedených cílů, 

jako je:  

a) snížení negativních jevů mimořádných 

událostí 

b) zvýšení kvality záchranných a 

likvidačních prací 

c) snížení časové dotace potřebnosti při 

záchranných a likvidačních prací při 

řešení mimořádných událostí 

20 bodů – projekt přispívá k více jak jednomu 

z uvedených cílů dle možností a) + b) + c) 

 

10 bodů – projekt přispívá alespoň k jednomu 

z uvedených cílů dle možností a) nebo b) nebo 

c) 

 

Referenční dokument sloužící k hodnocení kritéria: žádost o podporu, studie proveditelnosti (žadatel uvede v 

kapitole č. 3. „Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu“/ zeleně zvýrazněná textace) 

Zdůvodnění: 

Závěrečný komentář k žádosti / projektu: 

Minimální dosažená hranice pro úspěšné věcné 

hodnocení projektu: 40 bodů  

 

Celkově možná dosažená maximální hranice bodů 

projektu: 80 bodů 

BODOVÝ ZISK PROJEKTU: 

VÝSLEDEK HODNOCENÍ „Žádost o podporu splnila / nesplnila podmínky věcného hodnocení“: 

 


