Věcné hodnocení – Ochrana zdraví a majetku obyvatel
Název kritéria věcného
hodnocení

Popis kritéria věcného hodnocení

Hodnocení (bodovací škála)

Zdroj informací

Dopad projektu do území
Aspekt kvality projektu potřebnost

Dopad projektu do území je popsán ve studii
proveditelnosti. Dopadem do území více obcí se rozumí, že
jednotka SDH v případě nutnosti zasahuje i na území
okolních obcí, které jsou v území MAS Vyhlídky, z.s.
Žadatel předkládá přehled možných rizik projektu v
realizační fázi a době udržitelnosti s vyznačením
pravděpodobnosti výskytu, závažnosti, celkového dopadu
a navrženým způsobem eliminace rizika

10 bodů – Projekt má dopad do území 2 a více obcí MAS
0 bodů – Projekt má dopad jen v území místa realizace

Studie proveditelnosti

10 bodů - Žadatel uvedl všechna hlavní /finanční, personální
organizační a věcná/ rizika jak v realizační fázi, tak i ve fázi
udržitelnosti a způsob jejich eliminace
5 bodů - Žadatel uvedl jen rizika/finanční, personální,
organizační a věcná/, pouze pro jednu fázi projektu – buď fázi
realizační, nebo fázi udržitelnosti.
0 bodů - Žadatel neuvedl pro fázi realizační a fázi udržitelnosti
žádná rizika.

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

Velikost obce dle počtu obyvatel, ve které je projekt
realizován

10 bodů - Obec, na jejímž území stanice IZS zřizována, má
méně než 1 000 obyvatel
5 body - Obec, na jejímž území je stanice IZS zřizována, má
1 001 až 4 000 obyvatel
0 bodů - Obec, na jejímž území je stanice IZS zřizována, má
více než 4 000 obyvatel
10 bodů – Nemovitost u jednotky zcela chybí
5 body – Nemovitost se u žadatele nachází, avšak
v nevyhovujícím technickém stavu
0 body - Žadatel má již pořízenou nemovitost v odpovídajícím
stavu
10 bodů – Projekt přispívá ke dvěma a více bodům z výběru a),
b), c).
5 bodů – Projekt přispívá k alespoň jednomu bodu z výběru a),
b), c).
0 bodů – Projekt nepřispívá ani k jednomu z bodů a), b), c).

Žádost o podporu

Stanovení rizik a jejich eliminace
Žadatel předkládá přehled
možných rizik projektu v
realizační fázi a době
udržitelnosti s vyznačením
pravděpodobnosti výskytu,
závažnosti, celkového dopadu a
navrženým způsobem eliminace
rizika
Aspekt kvality projektu hospodárnost
Velikost obce/města, ve
které/kterém je projekt
realizován
Aspekt kvality projektu - účelnost

Jaký je současný stav
obnovované nemovitosti?
Aspekt kvality projektu efektivnost

Preferovány jsou projekty, kdy žadateli zcela chybí stanice
IZS pro podporovanou činnost. Je třeba ve studii
proveditelnosti obsáhle popsat výchozí stav situace.

Projekt přispívá:
a) ke snížení negativních
jevů mimořádné
události
b) ke zvýšení kvality
záchranných a
likvidačních prací

Žadatel popíše, zda a jakým způsobem projekt přispívá ke
zmíněným jevům.

Studie proveditelnosti

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

c)

ke snížení časové
dotace potřebné při
záchranných a
likvidačních prací při
řešení mimořádných
událostí
Aspekt kvality projektu potřebnost

