
Číslo Název kritéria Popis kritéria
Referenční 
dokument

Popis pro hodnocení Hodnocení (body)

Celkový počet v jednotce je 11 a více.
20 budů

Celkový počet v jednotce je 10 a méně
10 bodů

Ano, jsou proškoleni dle přílohy č. 4 vyhlášky 247/2001 Sb. 20 bodů

Ne, nejsou proškoleni dle přílohy č. 4 vyhlášky 247/2001 Sb. 0 bodů

Číslo Název kritéria Popis kritéria
Referenční 
dokument

Popis pro hodnocení Hodnocení (body)

Projekt přispívá ke dvěma a více bodům z výběru a), b),
c)

20 bodů

Projekt přispívá k alespoň jednomu bodu z výběru a),
b), c).

10 bodů

Projekt nepřispívá ani k jednomu z bodů a), b), c). 0 bodů

3.

Potřebnost projektu

Projekt přispívá:
a) ke snížení negativních jevů 
mimořádné události,
b) také ke zvýšení kvality 
záchranných a likvidačních prací,
c) také ke snížení časové dotace 
potřebné při záchranných a
likvidačních prací při řešení 
mimořádných událostí. (1.
preferované kritérium) 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti

Příloha č. 2 - Věcné hodnocení výzvy č. 9 MAS Šumperský venkov - IZS - společné pro všechny aktivity

Příloha č. 2 - Věcné hodnocení výzvy č. 9 MAS Šumperský venkov - IZS  - aktivita Technika IZS

1.
Akceschopnost 
jednotky - celkový 
počet členů jednotky

Celkový počet členů jednotky Příloha č.4 výzvy MAS

2.

Akceschopnost 
jednotky -odborná 
způsobilost

Akceschopnost jednotky - 
odborná způsobilost (počet 
proškolených strojníků a hasičů 
odpovídá vyhlášce č. 247/2001 
Sb.)

příloha č. 4 výzvy MAS



Požadovaná technika u jednotky zcela chybí (nebo není schopná provozu) 20 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)

10 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.

0 bodů

Projekt má dopad do území více obcí (v projektu a
Studii proveditelnosti, kapitola č. 3, je popsáno, jaký
dopad má projekt do území více obcí MAS – spolupráce,
zásahy). Dopadem do území více obcí se rozumí, že
jednotka SDH v případě nutnosti zasahuje i na území
okolních obcí, které jsou v území MAS Šumperský venkov

20 bodů

Projekt má dopad jen v území obce, která je
zřizovatelem jednotky. 0 bodů

5.

Projekt má dopad do 
území více obcí

Projekt má dopad do území více 
obcí

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti

4.

Technická 
vybavenost (současný 
stav požadované 
techniky)

Potřeba pořízení techniky pro 
jednotku IZS dle
současného stavu vybavení 
požadované
techniky.

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti



Číslo Název kritéria Popis kritéria
Referenční 
dokument

Popis pro hodnocení Hodnocení (body)

Projekt řeší více jak jedno
z uvedených rizik v exponovaném území

20 bodů

Projekt řeší minimálně jedno
z uvedených rizik v exponovaném území

10 bodů

Projekt neřeší žádné uvedené riziko
v exponovaném území

0 bodů

75 a více zásahů 20 bodů

74-30 zásahů 10 bodů

28 a méně 0 bodů

Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávající stanice
integrovaného záchranného systému.

20 bodů

Projekt je zaměřen na výstavbu nové stanice
integrovaného záchranného systému.

0 bodů

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 50 bodů. Maximální počet bodů je 100.

5.

Rekonstrukce 
stávajícího objektu.

Projekt je zaměřen na  
rekonstrukci stávající nebo 
výstavbu nové stanice
integrovaného záchranného 
systému. 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti, 
Projektová 
dokumentace

3.

Zaměření projektu na 
zodolnění stanice
základní složky IZS 

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

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti, 

4.
Počet zásahů JPO 
žadatele za 
posledních 5 let 
(2015–2019) dle 
vyjádření Územního 
odboru Šumperk HZS 
ČR

Počet zásahů JPO žadatele za 
posledních 5 let (2015-2019) dle 
vyjádření Územního odboru 
Šumperk HZS ČR

příloha č. 4 výzvy MAS

Příloha č. 2 - Věcné hodnocení výzvy č. Věcné hodnocení výzvy č. 9 MAS Šumperský venkov - IZS  - aktivita Stanice IZS


