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KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRO VÝBĚR PROJEKTŮ 
 

 Hodnotí se podle schválených kritérií, která se vyhodnocují možností ANO nebo NE. Při hodnocení přijatelnosti a 

formálních náležitostí se žádost může vrátit maximálně dvakrát žadateli k doplnění nebo opravě. Možnost NE, 

znamená nesplnění kritéria a vyloučení žádosti o podporu z hodnotícího procesu. Kritéria níže uvedená jsou společná 

pro všechny aktivity příslušných výzev programového rámce IROP pro programové období 2014 - 2020. 

 

Kritéria PŘIJATELNOSTI - NENAPRAVITELNÁ 

Kritérium 

Hodnocení 

ANO / NE / NEHODNOCENO / 

NERELEVANTNÍ 
Referenční dokument sloužící 

k hodnocení kritéria 

Žadatel splňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu MAS Vladař. 

ANO – Žadatel splňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu MAS Vladař. 

 

NE – Žadatel nesplňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu MAS Vladař. 

- žádost o podporu 

- text výzvy MAS Vladař 

- studie proveditelnosti 

(žadatel uvede v kapitole č. 1. 

„Úvodní informace“) 

- Specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce 

Kritéria PŘIJATELNOSTI - NAPRAVITELNÁ 

Kritérium 

Hodnocení 

ANO / NE / NEHODNOCENO / 

NERELEVANTNÍ 
Referenční dokument sloužící 

k hodnocení kritéria 

Projekt je svým zaměřením 

v souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS Vladař. 

ANO – Projekt je svým zaměřením 

v souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS Vladař 

 

NE – Projekt není svým zaměřením 

v souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS Vladař 

- žádost 

- text výzvy MAS Vladař 

- studie proveditelnosti 

(žadatel uvede v kapitole č. 2. – 

„Podrobný popis projektu“ 

část - popis cílů a výsledků 

projektu a jejich příspěvku 

k naplňování specifického cíle 

a v kapitole č. 7. – „Výstupy 

projektu“ vazba na indikátory 

v rámci programového rámce 

IROP 2) 

Projekt je v souladu s podmínkami 

výzvy MAS Vladař. 

ANO – Projekt je v souladu s 

podmínkami výzvy MAS Vladař 

 

NE – Projekt není v souladu s 

podmínkami výzvy MAS Vladař 

- žádost 

- text výzvy MAS Vladař 

- studie proveditelnosti 

(žadatel uvede v kapitole č. 2. 

„Podrobný popis projektu“) 

Projekt respektuje minimální a 

maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů, pokud je 

stanovena ve výzvě MAS Vladař. 

ANO – Projekt respektuje 

minimální a maximální hranici 

celkových způsobilých výdajů, 

pokud je stanovena ve výzvě MAS 

Vladař 

 

NE – Projekt nerespektuje 

minimální a maximální hranici 

celkových způsobilých výdajů, 

pokud je stanovena ve výzvě MAS 

Vladař 

- žádost o podporu 

- text výzvy MAS Vladař 

- studie proveditelnosti 

(žadatel uvede v kapitole č. 9. 

„Rekapitulace rozpočtu 

projektu“) 

Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny ve výzvě MAS Vladař. 

ANO – Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny ve výzvě MAS Vladař 

 

- žádost o podporu 

- text výzvy MAS Vladař 

- studie proveditelnosti 
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NE – Projekt nerespektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny ve výzvě MAS Vladař 

(žadatel uvede v kapitole č. 9. 

„Rekapitulace rozpočtu 

projektu“) 

Potřebnost realizace projektu je 

odůvodněná. 

ANO – Potřebnost realizace 

projektu je odůvodněná. 

 

NE – Potřebnost realizace projektu 

není odůvodněná. 

- žádost o podporu 

- studie proveditelnosti 

(žadatel uvede v kapitole č. 3. – 

odstavec „Zdůvodnění 

potřebnosti a nutnosti 

realizace projektu) 

Žádost o podporu je v souladu se 

schválenou strategií SCLLD MAS 

Vladař. 

ANO – Žádost o podporu je v 

souladu se schválenou strategií 

SCLLD MAS Vladař. 

 

NE – Žádost o podporu není v 

souladu se schválenou strategií 

SCLLD MAS Vladař. 

- žádost o podporu 

- programový rámec SCLLD 

MAS Vladař „IROP 2 Zvýšení 

připravenosti k řešení a řízení 

rizik a katastrof“ 

- studie proveditelnosti  

(žadatel uvede v kapitole č. 2. 

„Podrobný popis projektu“ a 

v kapitole č. 3. „Zdůvodnění 

potřebnosti a nutnosti realizace 

projektu“) 

Kritéria FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ - NAPRAVITELNÁ 

Kritérium 

Hodnocení 

ANO / NE / NEHODNOCENO / 

NERELEVANTNÍ 
Referenční dokument sloužící 

k hodnocení kritéria 

Žádost o podporu je podána 

v předepsané formě. 

ANO – Žádost o podporu je podána 

v předepsané formě a obsahově 

splňuje všechny náležitosti 

 

NE – Žádost o podporu není 

podána v předepsané formě nebo 

obsahově nesplňuje všechny 

náležitosti 

- žádost o podporu 

- Obecná pravidla pro žadatele a 

příjemce (kapitola 2.5 Forma a 

způsob podání žádosti o 

podporu) 

Žádost o podporu je podepsána 

oprávněným zástupcem žadatele. 

ANO – Žádost v elektronické 

podobě je podepsána statutárním 

zástupcem nebo pověřeným 

zástupcem 

 

NE – Žádost v elektronické podobě 

není podepsána statutárním 

zástupcem nebo pověřeným 

zástupcem 

- žádost o podporu 

Ze strany žadatele jsou doloženy 

povinné přílohy, které jsou uvedeny 

ve výzvě MAS Vladař. 

ANO – Ze strany žadatele jsou 

doloženy všechny povinné přílohy a 

obsahově splňují náležitosti, které 

jsou uvedeny ve výzvě MAS Vladař 

 

NE – Ze strany žadatele nejsou 

doloženy povinné přílohy nebo 

obsahově nesplňují náležitosti, 

které jsou uvedeny ve výzvě MAS 

Vladař. 

- žádost o podporu 

- povinné přílohy žádosti o 

podporu dle příslušné výzvy 

MAS Vladař 

- text výzvy MAS Vladař 

- specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce 
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KRITÉRIA PRO VĚCNÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ 

 

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

 
Tematické zaměření: SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

 

Specifický cíl strategie: 1.4.3 Zkvalitňování vybavení a zázemí složek IZS 

 

IROP 2 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

Kritéria jsou společná pro aktivity: Technika pro integrovaný záchranný systém, Stanice 

integrovaného záchranného systému 

Kritéria věcného hodnocení Hodnocení / počet bodů Referenční dokument sloužící 

k hodnocení kritéria 

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) 

- žádost o podporu 

- rozpočet projektu 

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 

- žádost o podporu 

- studie proveditelnosti 

(požadovaný počet obyvatel 

žadatel uvede v kapitole č. 2. / 

do odstavce „Podrobný popis 

projektu“ / str. 4. žlutě 

zvýrazněná textace) 

Kritéria pro aktivitu: Technika pro integrovaný záchranný systém 

Kritéria věcného hodnocení Hodnocení / počet bodů Referenční dokument sloužící 

k hodnocení kritéria 

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) 

- 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 nebo jiný 

doklad ze kterého bude 
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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. 

vyplývat stáří stávající 

techniky nebo její poruchovost 

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). 

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) 

- žádost o podporu 

- studie proveditelnosti  

(žadatel uvede v kapitole č. 3. 

„Zdůvodnění potřebnosti a 

nutnosti realizace projektu“/ 

str. 5. / zeleně zvýrazněná 

textace) 

Kritéria pro aktivitu: Stanice integrovaného záchranného systému 

Kritéria věcného hodnocení Hodnocení / počet bodů Referenční dokument sloužící 

k hodnocení kritéria 
Technická připravenost projektu 

v době podání žádosti o podporu: 

 

- projektová dokumentace 

ověřená stavebním úřadem ve 

stavebním řízení (jako je platně 

vydané územní rozhodnutí, 

stavební povolení, ohlášení 

stavby) 

- projektová dokumentace ve 

stupni podání žádosti na 

stavebním úřadě o vydání 

územního souhlasu / stavebního 

povolení / ohlášení stavby 

(žadatel dokládá k projektové 

dokumentaci i platnou kopii 

úřední listiny v rámci řízení 

stavby na stavebním úřadě, kde 

bude uvedeno datum podání a 

razítko stavebního úřadu) 

 

PZN.: Toto kritérium je platné pro 

projekty, které řeší jakýkoliv 

uvedený stupeň stavby / stavebních 

prací či úprav v tomto kritériu. 

V případě, že se nejedná o stavební 

projekt (stavební práce / úpravy), je 

20 bodů – Připravenost projektu je 

ve stupni ověřené projektové 

dokumentace stavebním úřadem, 

jako je platně vydaný územní 

souhlas / stavební povolení / 

ohlášení stavby 

 

10 bodů – Připravenost projektu je 

ve stupni zpracované projektové 

dokumentace podání žádosti o 

vydání územního souhlasu / 

stavebního povolení / ohlášení 

stavby 

 

0 bodů – Připravenost projektu 

nesplňuje žádný uvedený stupeň 

technické přípravy dle uvedených 

možností v kritériu 

- žádost o podporu 

- studie proveditelnosti 

(žadatel uvede v kapitole č. 8. 

„Připravenost projektu 

k realizaci“ – část Technická 

připravenost / připravenost 

projektové dokumentace / a 

také část popis stavebního 

řízení) 

- projektová dokumentace a 

příslušné ověření stupně 

platného vydaného rozhodnutí 

dle stavebního záměru 

(ohlášení stavby / vydané 

stavební povolení / vydaný 

územní souhlas) nebo kopie 

úřední listiny v rámci řízení 

stavby na stavebním úřadě 

(žádost o vydání územního 

souhlasu / stavebního povolení 

/ ohlášení stavby 
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toto kritérium v rámci hodnocení 

nerelevantní. 

Projekt nepočítá se stavebními 

pracemi a žadatel doložil „Čestné 

prohlášení žadatele“, že se na něj 

nevztahuje povinnost dokládání 

stavebního povolení ani ohlášení. 

 

PZN.: Toto kritérium je platné pro 

projekty, které nezahrnují stavební 

práce a nejedná se tedy o stavební 

projekt v  rámci stavebního povolení 

nebo souhlasu s provedením 

ohlášeného stavebního záměru. 

V případě, že se jedná o stavební 

projekt, je toto kritérium v rámci 

hodnocení nerelevantní. 

20 bodů – Žadatel doložil Čestné 

prohlášení, že realizace projektu 

nepodléhá stavebnímu povolení či 

ohlášení, které vyplnil do 

předepsaného vzoru MAS 

 

10 bodů – Žadatel doložil Čestné 

prohlášení, že realizace projektu 

nepodléhá stavebnímu povolení či 

ohlášení, které ale není dle 

předepsaného vzoru MAS 

 

0 bodů – Žadatel nedoložil Čestné 

prohlášení, že realizace projektu 

nepodléhá stavebnímu povolení či 

ohlášení 

- žádost o podporu 

- studie proveditelnosti 

(žadatel uvede v kapitole č. 8. 

„Připravenost projektu 

k realizaci“ – část Technická 

připravenost / připravenost 

projektové dokumentace / a 

také část popis stavebního 

řízení) 

- čestné prohlášení žadatele 

(vzor „Čestného prohlášení 

stavebního povolení / ohlášení 

MAS Vladař“) 

Projekt je zaměřený na zodolnění 

stanice základní složky IZS a řeší 

minimálně jednu z uvedených rizik 

v exponovaném území: 

- sněhové srážky a masivní 

námrazy 

- orkány a větrné smrště 

- extrémní sucho 

- havárie nebezpečných látek 

20 bodů – Projekt řeší více jak 

jedno z uvedených rizik 

v exponovaném území 

 

10 bodů – Projekt řeší minimálně 

jedno z uvedených rizik 

v exponovaném území 

 

0 bodů – Projekt neřeší žádné 

uvedené riziko v exponovaném 

území 

- žádost o podporu 

- studie proveditelnosti 

(žadatel uvede v kapitole č. 3. 

„Zdůvodnění potřebnosti a 

nutnosti realizace projektu) 

 

Celkový dosažený počet bodů je 80. 

 

Minimální dosažená hranice pro úspěšné věcné hodnocení projektu je 40 bodů. 

 

 


