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Příloha č. 2: 

Výzvy MAS Podhůří Železných hor 

IROP – Posilování složek IZS a hasičů 

 

Hodnotící kritéria 
 

Hodnotící kritéria jsou definována v souladu s principy pro určení preferenčních kritérií, 

uvedených u jednotlivých programových rámců ve Strategii komunitně vedeného místního 

rozvoje za období 2015 – 2023 MAS Podhůří Železných hor. 

 

Programový rámec IROP – opatření 5. 3 Posilování složek IZS a hasičů – odpovídá 

tematickému zaměření SC 1.3 IROP. 

 

 

Kritéria hodnocení napravitelná 

 

Žádost o podporu je podána v předepsané formě. 

Referenční dokumenty: žádost o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro 

výzvu ŘO IROP pro daný specifický cíl, text výzvy MAS Podhůří Železných hor. 

ano/ne 

 

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele. 

Referenční dokumenty: žádost o podporu, příloha žádosti – pověření. 

ano/ne 

 

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované 

v dokumentaci k výzvě MAS. 

Referenční dokumenty: žádost o podporu, přílohy žádosti o podporu, Specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce pro výzvu ŘO IROP pro daný specifický cíl, text výzvy MAS Podhůří 

Železných hor. 

ano/ne 

 

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů. 

Referenční dokumenty: rozpočet projektu, text výzvy MAS Podhůří Železných hor, studie 

proveditelnosti. 

ano/ne 

 

 

Kritéria hodnocení nenapravitelná 
 

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu MAS. 

Referenční dokumenty: žádost o podporu, text výzvy MAS Podhůří Železných hor, příloha 

žádosti – doklad o právní subjektivitě. 

ano/ne 
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Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS. 

Referenční dokumenty: žádost o podporu, Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro 

výzvu ŘO IROP pro daný specifický cíl, text výzvy MAS Podhůří Železných hor, studie 

proveditelnosti. 

ano/ne 

 

Soulad projektu se SCLLD MAS Podhůří Železných hor 

Projekt je v souladu se SCLLD MAS Podhůří Železných hor. Žadatel tento soulad dostatečně 

popíše v žádosti o dotaci, příp. v přílohách. Lze přidělit hodnotu „ano“ nebo „ne“, přičemž 

přidělení hodnoty „ne“ je eliminační. 

Žadatel dokládá soulad projektu v Povinné příloze MAS Podhůří Železných hor. Je zde 

potřeba uvést v čem konkrétně soulad spočívá, aby byla patrná vazba na opatření SCLLD, do 

kterého žadatel předkládá žádost. 

ano/ne 

 

 

Věcné hodnocení 

 

Preferenční kritéria pro Programový rámec IROP 

 

1. Potřebnost projektu (je možné přidělit body pouze za jedno dosažené podkritérium): 

(max. 10 bodů) 

 

1.1 Záměr projektu nebyl v době před podáním žádosti o podporu projednán se zástupci 

cílových skupin projektu. (0 bodů) 

 

1.2 Záměr projektu byl v době před podáním žádosti o podporu projednán se zástupci 

cílových skupin projektu. Toto projednání žadatel doložil v samostatné příloze žádosti, žadatel 

doložil výstupy z dotazníkového šetření či ankety nebo zápis z veřejného projednání. (10 

bodů) 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o podporu. Žadatel 

popisuje potřebné informace v Povinné příloze MAS Podhůří Železných hor. Informace, které 

žadatel uvede v Povinné příloze MAS Podhůří Železných hor, jsou nutné pro hodnocení 

tohoto kritéria hodnotitelem. Hodnotitel nalezne údaje pro přidělení počtu bodů zejména 

v Povinné příloze MAS Podhůří Železných hor a v přílohách dokládajících projednání záměru 

se zástupci cílových skupin. 

 

2. Finanční náročnost projektu (je možné přidělit body pouze za jedno dosažené 

podkritérium): 

(max. 20 bodů) 
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2.1 Požadovaná výše dotace je nad 1 000 000 Kč do 1 200 000 Kč (včetně) tj. bude ležet 

v intervalu (1 000 000, 1 200 000 ⟩ . (20 bodů) 

2.2 Požadovaná výše dotace je nad 800 000 Kč do 1 000 000 Kč (včetně) tj. bude ležet 

v intervalu (800 000, 1 000 000 ⟩. (10 bodů) 

2.3 Požadovaná výše dotace je do 800 000 Kč (včetně) (0 bodů) 

 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o podporu. Žadatel 

popisuje potřebné informace v Povinné příloze MAS Podhůří Železných hor. Informace, které 

žadatel uvede v Povinné příloze MAS Podhůří Železných hor, jsou nutné pro hodnocení 

tohoto kritéria hodnotitelem. Hodnotitel nalezne údaje pro přidělení počtu bodů v Povinné 

příloze MAS Podhůří Železných hor a v přehledu zdrojů financování a v rozpočtu projektu. 

 

3. Počet obyvatel obce jako zřizovatele JPO III (je možné přidělit body pouze za jedno 

dosažené podkritérium): 

(max. 20 bodů) 

 

3.1 Obec jako zřizovatel JPO III má více než 2 000 obyvatel. (0 bodů) 

3.2 Obec jako zřizovatel JPO III má 1001 – 2 000 obyvatel. (10 bodů) 

3.3 Obec jako zřizovatel JPO III má  500 - 1000 obyvatel. (20 bodů) 

 

Pro určení počtu obyvatel obce je považován za závazný dokument ČSÚ s údaji platnými 

k 1.1.2017: Počet obyvatel v obcích České republiky. 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o podporu. Hodnotitel 

nalezne údaje pro přidělení počtu bodů zejména dle určení příslušného zřizovatele JPO III, 

příp. dle údajů ve studii proveditelnosti. 

 

Celkem lze za věcné hodnocení získat maximálně 50 bodů. Hranice pro splnění věcného 

hodnocení je min. 30 bodů. 

 

 

 


