
10. výzva MAS Chrudimsko - IROP- Zmírnění dopadů živelných pohrom
Kritéria věcného hodnocení

Název kritéria Hodnocení

Max. 

počet 

bodů Zdroj informací

Kritéria společná

10 - Projekt je realizován v obci do 5000 obyvatel Žádost o podporu

Počet obyvatel v obcích ČR k 1.1.2018 dle 

ČSÚ 

(https://www.czso.cz/documents/10180/61

546986/1300721803.pdf/bcb6d91b-626f-

41fd-a705-3f7a49265b4d?version=1.0)

10 - Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou do 255 336  Kč a včetně

0 - Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou od 255 337 Kč a výše

Technika IZS

0 - Jednotka má požadované nakupované druhy techniky/věcného prostředku ve funkčním stavu

Žádost o podporu

0 - V rámci projektu bude pořízen druh techniky/věcného prostředkum, který je obsažena pouze v jednom normativu 10 Studie proveditelnosti, kap. č. 4

Stanice IZS

Žádost o podporu

Studie proveditelnosti, kap. č. 4 nebo 5

Žádost o podporu

10

Studie proveditelnosti, kap. č. 4

Maximální počet bodů: 50

Minimální počet bodů: 25

Projekt je realizován v obci o určitém počtu 

obyvatel

Celkové způsobilé výdaje projektu, ze 

kterých je stanovena dotace (zaokrouhleno 

na celé koruny nahoru)

10

10

20 - Poslední rekonstrukce stanice IZS nebo její části, která je předmětem projektu byla provedena v roce 1995 a dřívějších letech

20 - Požadované nakupované druhy techniky/věcného prostředku u jednotky zcela chybí nebo se u jednotky nachází v již 

nevyhovujícím technickém stavu

0 - V rámci projektu je řešena odolnost stanice IZS vůči jednomu druhu mimořádné události.

Odolnost stanice

Technika IZS v normativech

20

20

0 - Poslední rekonstrukce stanice IZS nebo její části, která je předmětem projektu byla provedena v roce 1996 a pozdějších letech 

nebo se jedná o výstavbu nové budovy

Současný stav techniky 

Budova stanice IZS

Studie proveditelnosti (údaje žadatel 

popíše do studie proveditelnosti kap. 4. 

Podrobný popis projektu, odrážka Výchozí 

stav - popis výchozí situace), Žádost o 

podporu

0 - Projekt je realizován v obci od 5001 obyvatel 

10 - V rámci projektu bude pořízen alespoň jeden druh techniky/věcného prostředku, který je obsažen minimálně ve dvou 

normativech

10 -V rámci projektu je řešena odolnost stanice IZS vůči dvěma a více druhům  mimořádné události

Žádost o podporu


