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Kontrolní list k věcnému hodnocení Výzvy CLLD MAS Vladař (CLLD_15_01_146) 

 

 

Opatření IROP2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 
 

Platné pouze pro aktivitu: Technika pro integrovaný záchranný systém 

 
Platnost tohoto dokumentu je od: 20. 03. 2019 

 
 

Název a číslo výzvy MAS Vladař: 

 

Název a číslo výzvy ŘO: 

 

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 

maximálně 1,0 mil. Kč 

(100.000,- Kč – 1.000.000,- Kč) 

 

10 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší 

než 1,0 mil. Kč 

(1.000.001,- Kč – 1.800.000,- Kč včetně) 

 

0 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší 

než 1,8 mil. Kč 

(1.800.0001,- Kč – 2.000.000,- Kč včetně) 

 

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

Zdůvodnění: 

2) Kritérium věcného hodnocení 

(Aspekt potřebnosti) 
Hodnocení / počet bodů Bodový zisk 

Obce, 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. 2018“ 

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

v-obcich-see2a5tx8j 

20 bodů – počet obyvatel do 1000 osob 

(0 - 1000) 

 

15 bodů – počet obyvatel do 5000 osob 

(1001 – 5000) 

 

10 bodů – počet obyvatel nad 5000 osob 

(5001 +) 

 

0 bodů – žadatel neuvedl počet obyvatel do 

dokumentu studie proveditelnosti 

 

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

počet obyvatel žadatel uvede v kapitole č. 2. / do odstavce „Podrobný popis projektu“ / str. 4. 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. 
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Referenční dokument sloužící k hodnocení kritéria: žádost o podporu, studie proveditelnosti (žadatel uvede v 

kapitole č. 3. „Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti realizace projektu / str. 5. modře zvýrazněná textace“), 

technický průkaz / servisní knížka / doklad o zakoupení stávající techniky / jiný doklad ze kterého bude vyplývat 

stáří stávající techniky nebo její poruchovost 

 

Popis pro hodnocení: Hodnotitelé za MAS Vladař budou hodnotit a kontrolovat stáří nebo poruchovost stávající 

techniky dle níže uvedených podrobností: 

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 účelnosti a potřebnosti) 
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) 

 

0 bodů – projekt nepřispívá k žádnému 

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 a nutnosti realizace projektu“/ str. 5. / zeleně zvýrazněná textace) 

 

Popis pro hodnocení: Žadatel v Žádosti o podporu / ve Studii proveditelnosti uvede a popíše, jakým způsobem 

bude projekt přispívat k uvedeným cílům tohoto kritéria, které mají vazbu na podporované aktivity dle 

dokumentu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce ve verzi 1.2 platné od 2. 11. 2018, kdy projekt musí 

řešit alespoň jednu z mimořádných událostí – sněhové srážky, masivní námrazy / orkány a větrné smrště / 

extrémní sucho / havárie nebezpečných látek (řešení mimořádných událostí jsou dané dle přílohy č. 5 

„Exponovaná území“ dokumentu Specifických pravidel, kde je uveden seznam obcí s rozšířenou působností 

(ORP), jejichž správní území je dotčené zvýšenými riziky způsobených změnou klimatu a haváriemi 

nebezpečných látek). 

Zdůvodnění: 
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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: 
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Přítomní členové Výběrové komise MAS Vladař 

 

Jméno, příjmení 

(vyplňte hůlkovým písmem) 
Podpis 

Záznam hlasování o výsledném 

hodnocení žádosti / projektu včetně 

bodového zisku projektu: 

PRO / PROTI / ZDRŽEL SE 

HLASOVÁNÍ 

(vyplňte hůlkovým písmem) 

 
 

  

 
 
 

  

 
 

  

   

 
 
 

  

   

   

   

   

   

 
 
 

  

 
 

  

 
 
 

  

 
 

  

   

   

   

   

   

   

 


