
Platnost od: 14. 09 2018

Stanice pro IZS

Technika pro IZS

Číslo Název kritéria
Aspekt kvality 

projektu

Referenční 

dokument
Popis pro hodnocení

Hodnocení 

(body)

Přidělené 

hodnocení
Odůvodnění

Jednotka ročně uskutečňuje alespoň 

15 výjezdů (vypočteno aritmetickým 

průměrem za poslední 3 předcházející 

kalendářní roky). Žadatel skutečnost 

popíše ve studii proveditelnosti (bod 5 

Zdůvodnění potřebnosti realizace 

projektu). 

10

Název projektu: 

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. O 2 – Připravenost jednotek požární ochrany 

Integrované strategie MAS Boleslavsko

Název výzvy MAS: „MAS Boleslavsko – IROP – Připravenost jednotek požární ochrany“

Číslo výzvy MAS:     4. výzva

Název výzvy ŘO:     Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD

Číslo výzvy ŘO:      69.

Registrační číslo projektu: 

Žadatel: 

1. Kvalita projektu a jeho přínos pro 

cílové skupiny:

Průměrný roční počet výjezdů 

jednotky

Žádost o 

podporu,

Studie 

proveditelnosti

Účelnost projektu,

Potřebnost 

projektu
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Jednotka ročně uskutečňuje méně než 

15 výjezdů (vypočteno aritmetickým 

průměrem za poslední 3 předcházející 

kalendářní roky). Žadatel skutečnost 

popíše ve studii proveditelnosti (bod 5 

Zdůvodnění potřebnosti realizace 

projektu).  

5

Projekt je zaměřen na rekonstrukci 

stávající stanice integrovaného 

záchranného systému

10

Projekt je zaměřen na výstavbu nové  

stanice integrovaného záchranného 

systému

0

 Požadovaná technika u jednotky zcela 

chybí nebo se u jednotky nachází, ale 

je v nevyhovujícím technickém stavu

10

 Žadatel má již pořízenou techniku v 

odpovídajícím stavu
0

Celkové způsobilé výdaje činí max. 

1 000 000,0 Kč.
10

Celkové způsobilé výdaje jsou v 

rozsahu 1 000 000,1 - 

2 000 000,0 Kč včetně.

5

Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 

2 000 000,0 Kč.
0

1. Kvalita projektu a jeho přínos pro 

cílové skupiny:

Průměrný roční počet výjezdů 

jednotky

Žádost o 

podporu,

Studie 

proveditelnosti

Účelnost projektu,

Potřebnost 

projektu

2. Kritérium je nerelevantní pro 

Technika pro IZS

Finanční náročnost projektu a 

zajištění jeho udržitelnosti:

Rekonstrukce stávajícího objektu. 

Žádost o 

podporu,

Studie 

proveditelnosti

Efektivnost 

projektu,

Hospodárnost 

projektu

4. Finanční náročnost projektu a 

zajištění jeho udržitelnosti:

Finanční náročnost projektu

Žádost o 

podporu, 

Rozpočet 

projektu, Studie 

proveditelnosti

(Celkové způsobilé výdaje se pro hodnocení 

zaokrouhlují matematicky na 1 desetinné místo.)

Účelnost projektu,

Efektivnost 

projektu,

Hospodárnost 

projektu

3. Kritérium je nerelevantní pro 

Stanice pro IZS

Finanční náročnost projektu a 

zajištění jeho udržitelnosti:

Jaký je stav současné techniky?

Žádost o 

podporu,

Studie 

proveditelnosti

Efektivnost 

projektu,

Hospodárnost 

projektu
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Jsou uvedena rizika v realizační fázi 

projektu i ve fázi udržitelnosti a 

způsoby jejich eliminace.

5

Nejsou uvedena rizika v realizační fázi 

projektu i ve fázi udržitelnosti a 

způsoby jejich eliminace.

0

Žadatel ve studii proveditelnosti 

popsal připravenost projektu k 

realizaci v souladu s předepsanou 

osnovou a projekt je reálný a 

proveditelný.  

5

Žadatel ve studii proveditelnosti 

nepopsal připravenost projektu k 

realizaci v souladu s předepsanou 

osnovou nebo projekt není reálný 

nebo proveditelný.

0

0

Maximální počet bodů je 40.

Minimální počet bodů pro splnění podmínek věcného hodnocení je 20 bodů.

6. Připravenost projektu:

Připravenost projektu k realizaci, 

projekt je reálný a proveditelný

Studie 

proveditelnosti

Účelnost projektu,

Potřebnost 

projektu,

Proveditelnost 

projektu

Proveditelnost 

projektu

Obec Bradlec, Marie Horáková, 

předsedkyně komise

5. Finanční náročnost projektu a 

zajištění jeho udržitelnosti:

Rizika projektu a způsoby jejich 

eliminace

Žádost o 

podporu, 

Rozpočet 

projektu, Studie 

proveditelnosti

Celkový počet bodů

Datum a místo konání Výběrové 

komise:

Jména členů Výběrové komise: Podpisy členů Výběrové komise:

Městys Březno, Barbora Adamcová
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Dobrovická muzea, o.p.s., Mgr. 

Josef Nešněra
DOBROVÍT ochotnický divadelní 

soubor města Dobrovice, Olga 

Přemysl Studničný

Město Kosmonosy, Ing. Jiří Müller

Petr Rajtr st.

Mgr. Karel Horčička
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