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Název výzvy MAS a číslo

Název výzvy ŘO IROP

Registrační číslo projektu

Název projektu

Název žadatele

Datum zpracování

Hodnotící kritérium Hodnocení kritéria Zdroj hodnocení

Výsledné 

bodové 

hodnocení

Odůvodnění

Projekt je realizován v obci o určitém počtu 

obyvatel.

(AKP: potřebnost)

15 – Projekt je realizován v obci od 2 001 obyvatel a výše.

10 – Projekt je realizován v obci od 1 001 obyvatel do 2 000 obyvatel včetně.

0 – Projekt je realizován v obci do 1 000 obyvatel.

Žádost o podporu

Počet obyvatel v obcích ČR k 1. 1. 

2019 dle ČSÚ

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je

stanovena dotace.

(se zaokrouhlením na celé koruny nahoru)

(AKP: hospodárnost)

10 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 2 500 000,- Kč 

včetně.

5 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 2 500 001,- Kč – 5 

000 000,- Kč.

0 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 5 000 001,- Kč a 

více.

Žádost o podporu - Rozpočet

Hasičská zbrojnice se nachází v budově, 

která byla vystavěna před rokem 1990. 

(AKP: potřebnost)

10 – Hasičská budova se nachází v budově, která byla vystavěna před rokem 1990.

0 – Hasičská budova se nachází v budově, která nebyla vystavěna před rokem 1990. Studie proveditelnosti – Podrobný 

popis projektu

Počet členů výjezdové jednotky JSDH.

(AKP: efektivnost)

10 – Počet členů výjezdové jednotky je 15 a více členů.

5 – Počet členů výjezdové jednotky je 5 až 14 členi.

0 – Počet členů výjezdové jednotky je méně než 5 členů.
Studie proveditelnosti – Podrobný 

popis projektu 

Potřebnost projektu. 

(AKP: potřebnost)

15 – JSDH má min. 50 výjezdů/ročně (dokládá se vždy za uplynulý ukončený kalendářní rok).

5 – JSDH má 20 – 49 výjezdů/ročně (dokládá se vždy za uplynulý ukončený kalendářní rok).

0 - JSDH má méně jak 20 výjezdů/ročně (dokládá se vždy za uplynulý ukončený kalendářní 

rok).

Studie proveditelnosti – Podrobný 

popis projektu

Statistika výjezdů HZS za rok 2018

(http://www.hzscr.cz/clanek/statistick

a-rocenka-2018.aspx)

Maximální počet bodů 60
Minimální počet bodů 30

CELKOVÝ POČET BODŮ

Výsledek věcného hodnocení

Datum a místo konání Výběrové komise

Členové výběrové komise:

Jméno a příjmení Zájmová skupina Podpis

Miroslav Bubeník státní správa

Milan Chvojka státní správa

Jana Koštálová celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity

Zdenka Kumstýřová občanská vybavenost

Josef Mrtka zemědělství

Zdenka Sedláčková občanská vybavenost

Miroslav Žítek (předseda VK) celoživotní vzděl. a volnočasové aktivity

Jméno a příjmení zapisovatele

Podpis zapisovatele

PROJEKT NESPLNIL PODMÍNKY VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Kontrolní list k věcnému hodnocení
Opatření 2: Ochrana regionu

12.výzva MAS ŽR-IROP-Ochrana regionu III, č. 105/06_16_076/CLLD_15_01_258

VÝZVA Č. 69 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD, č. 06_16_076 
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