Příloha č. 2 – 6. výzva MAS Brdy – IROP - Hasiči

Kritéria pro věcné hodnocení žádosti o podporu
OPATŘENÍ 1.2 Hasiči
Ve věcném hodnocení lze získat maximálně 100 bodů. Aby žádost splnila podmínky věcného hodnocení, musí získat minimálně 50 bodů.

Kritéria věcného hodnocení – mají hodnotící funkci
Číslo
Název kritéria
K1
V harmonogramu projektu jsou popsány aktivity
jednotlivých fází projektu.

K2

A - proveditelnosti
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.
Žadatel uvede informaci v povinné příloze č. 4 Studie
proveditelnosti, v kapitole Zdůvodnění potřebnosti
realizace projektu.
A – účelnosti, potřebnosti

Hodnocení (bodovací kritéria)
15 bodů – ano, jsou uvedeny aktivity přípravné a realizační
fáze projektu včetně aktivit v době udržitelnosti.
0 bodů – není uvedena žádná aktivita nebo jsou uvedeny
pouze aktivity za jednotlivé části (přípravná, realizační, fáze
udržitelnosti), ale ne všechny.
20 bodů – projekt přispívá ke třem bodům z výběru a), b), c).
15 bodů – projekt přispívá k alespoň ke dvěma bodům z výběru
a), b), c).
10 bodů – projekt přispívá k jednomu z bodů a), b), c).

Zdroj informací
žádost o
podporu
- studie
proveditelnosti
-

-

studie
proveditelnosti

K3

V projektu jsou členěna rizika ve fázích projektu.

K4

A - proveditelnosti
Jaký je současný stav techniky u dané JSDH a je
žadatelem odůvodněná potřebnost?

K5

K6

A – účelnosti, potřebnosti
Finanční náročnost projektu. Celkové způsobilé výdaje
se pro hodnocení zaokrouhlují matematicky na 2
desetinná místa.
A - hospodárnosti
Partnerství na projektu

A – proveditelnosti

15 bodů - v projektu jsou členěna rizika do přípravné, realizační
fáze a do fáze udržitelnosti.
0 bodů – v projektu nejsou členěna rizika do přípravné,
realizační fáze a do fáze udržitelnosti.
20 bodů – požadovaná technika u jednotky zcela chybí
15 bodů – požadovaná technika se u jednotky nachází, avšak v
nevyhovujícím technickém stavu (nefunkčnost, doba pořízení
před 10 lety)
0 bodů – jednotka požadovanou techniku vlastní
20 bodů – Celkové způsobilé výdaje činí max. 500 000,00 Kč
0 bodů – Celkové způsobilé výdaje činí
500 000,01 Kč - 1 000 000,00 Kč

-

10 bodů – do projektu je zapojen partner a je uzavřena
smlouva o partnerství vztahující se na přípravnou, realizační
fázi a fázi na udržitelnosti
5 bodů – do projektu je zapojen partner a je uzavřena smlouva
o partnerství vztahující se pouze na některé fáze projektu
0 bodů – do projektu není zapojen žádný partner
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