
Hodnotící kritéria věcného hodnocení

 Opatření 2 - Řešení a řízení rizik a katastrof

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení Hodnocení 
(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 k žádosti 
přiloží čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení 
(ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.

20 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 nedoložil 
čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).

10 bodů

Částka celkových způsobilých výdajů projektu je 1 500 000,00 Kč a nižší. 20 bodů

Částka celkových způsobilých výdajů projektu je vyšší než 1 500 000,00 Kč 10 bodů

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Věcné hodnocení žádosti o podporu v 2. výzvě IROP - MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. – IROP – Integrovaný záchranný systém - 
I  - Technika pro integrovaný záchranný systém, Stanice integrovaného záchranného systému

1.

Technická připravenost projektu 
Žádost o podporu, Stavební povolení nebo 
souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující 
stavební povolení nebo Čestné prohlášení 
žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, 
ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního 
úřadu

2.
Finanční náročnost projektu

Žádost o podporu, rozpočet, Studie 
proveditelnosti



Obec, v níž se realizuje projekt má méně než 500 obyvatel 20 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt má 501-2 000 obyvatel 10 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt má nad 2 000 obyvatel 5 bodů

Jednotka ročně uskutečňuje alespoň 10 výjezdů (vypočteno aritmetickým 
průměrem za poslední 3 uzavřené kalendářní roky) 20 bodů

Jednotka ročně uskutečňuje 5 - 9 výjezdů (vypočteno aritmetickým průměrem za 
poslední 3 uzavřené kalendářní roky) 10 bodů

Jednotka ročně uskutečňuje méně než 5 výjezdů (vypočteno aritmetickým 
průměrem za poslední 3 uzavřené  kalendářní roky) 5 bodů

Minimmální počet bodů, aby projekt uspěl je 40 bodů. Maximální počet bodů je 80.

4. Průměrný roční počet výjezdů jednotky Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

3.

Počet obyvatel obce/města,
ve které se daný projekt realizuje ke dni 

31.12.2017.
(V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se 

nárok na body dle aritmetického průměru počtu 
obyvatel v obcích, ve kterých je projekt realizován.) 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti


