
Příloha č. 3 
 

Věcné hodnocení 12. výzva MAS Horní Pomoraví – IROP – Jednotky požární ochrany II. 

Kritéria věcného hodnocení – Technika pro integrovaný záchranný systém (60 bodů) 

Č. Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Zdroj informací 

VH1.1 Počet zásahů JPO žadatele za poslední 3 
kalendářní roky dle vyjádření Územního 
odboru Šumperk HZS ČR (3. příloha výzvy 
MAS) 

- 71 a více zásahů – 20 b. 
- 56 až 70 zásahů – 16 b. 
- 41 až 55 zásahů – 12 b. 
- 26 až 40 zásahů – 8 b. 
- 11 až 25 zásahů – 4 b. 
- 10 a méně zásahů – 0 b. 

4. příloha 
výzvy MAS 

 
 

VH1.2 Akceschopnosti jednotky dle vyhlášky č. 

247/2001 Sb. – personální a odborná 

připravenost JPO dle vyjádření Územního 

odboru Šumperk HZS ČR (3. příloha výzvy 

MAS) 

- ano, JPO žadatele dle vyjádření Územního odboru Šumperk HZS ČR je personálně a odborně 
připravena a akceschopná – 10 b. 

- ne, JPO žadatele je neakceschopné – 0 b. 

4. příloha 
výzvy MAS 

VH1.3 Velikost obce/města podle počtu 

obyvatel, ve kterém je projekt realizován 

(k 31. 12. 2017 dle ČSÚ) 

- Obec, na jejímž území je projekt realizován má méně než 1 000 obyvatel – 15 b. 
- Obec, na jejímž území je projekt realizován má 1001 až 2000 obyvatel – 10 b. 
- Obec, na jejímž území je projekt realizován má 2001 až 5 000 obyvatel – 5 b. 
- Obec, na jejímž území je projekt realizován má více než 5001 obyvatele – 0 b. 

- žádost o 
podporu 

- ČSÚ – 
statistiky 
počtu obyvatel 
obcí 

VH1.4 Finanční náročnost projektu - celkové způsobilé výdaje projektu jsou menší než 599 999,99 Kč – 15 b. 
- celkové způsobilé výdaje projektu jsou v rozsahu 600 000,00 až 999 999,99 Kč – 10 b.     
- celkové způsobilé výdaje projektu jsou v rozsahu 1 000 000,00 až 1 499 999,99 Kč – 5 b.                                                            
- celkové způsobilé výdaje projektu jsou vyšší než 1,5 mil. Kč – 0 b.                                                                                                              

- rozpočet 
projektu 

  

 

Kritéria věcného hodnocení – Stanice integrovaného záchranného systému (60 bodů) 

Č. Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Zdroj informací 

VH2.1 Počet zásahů JPO žadatele za poslední 3 
kalendářní roky dle vyjádření Územního 

- 71 a více zásahů – 20 b. 
- 56 až 70 zásahů – 16 b. 
- 41 až 55 zásahů – 12 b. 

4. příloha 
výzvy MAS 

 



1 
 

odboru Šumperk HZS ČR (3. příloha výzvy 
MAS) 

- 26 až 40 zásahů – 8 b. 
- 11 až 25 zásahů – 4 b. 
- 10 a méně zásahů – 0 b. 

 

VH2.2 Akceschopnosti jednotky dle vyhlášky č. 

247/2001 Sb. – personální a odborná 

připravenost JPO dle vyjádření Územního 

odboru Šumperk HZS ČR (3. příloha výzvy 

MAS) 

- ano, JPO žadatele dle vyjádření Územního odboru Šumperk HZS ČR je personálně a odborně 
připravena a akceschopná – 10 b. 

- ne, JPO žadatele je neakceschopné – 0 b. 

4. příloha 
výzvy MAS 

VH2.3 Velikost obce/města podle počtu 

obyvatel, ve kterém je projekt realizován 

(k 31. 12. 2017 dle ČSÚ) 

- Obec, na jejímž území je projekt realizován má méně než 1 000 obyvatel – 15 b. 
- Obec, na jejímž území je projekt realizován má 1001 až 2000 obyvatel – 10 b. 
- Obec, na jejímž území je projekt realizován má 2001 až 5 000 obyvatel – 5 b. 
- Obec, na jejímž území je projekt realizován má více než 5001 obyvatele – 0 b. 

- žádost o 
podporu 

- ČSÚ – 
statistiky 
počtu obyvatel 
obcí 

VH2.4 Finanční náročnost projektu - celkové způsobilé výdaje projektu jsou menší než 2 149 999,99 Kč – 15 b. 
- celkové způsobilé výdaje projektu jsou v rozsahu 2 150 000,00 až 2 199 999,99 Kč – 10 b.     
- celkové způsobilé výdaje projektu jsou v rozsahu 2 200 000,00 až 2 249 999,99 Kč – 5 b.                                                        
- celkové způsobilé výdaje projektu jsou vyšší než 2,25 mil. Kč – 0 b.                                                                                                              

- rozpočet 
projektu 

 

Žadatel může dosáhnout maximální bodové hranice 60 bodů. Žadatel může dosáhnout minimální bodové hranice 31 bodů. 


