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Příloha č. 1 Kritéria pro výběr projektů IROP 
 

Název MAS MAS Brána Písecka, z.s.  

IČ 270 47 792 

Název Výzvy MAS „5. Výzva MAS Brána Písecka – IROP – Integrovaný záchranný systém“ 

Číslo výzvy MAS 5 

Opatření SCLLD 2.2.1 Spolková činnost, dobrovolnictví a aktivizace různých skupin obyvatel 

 
 

1. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 
 

1.1 Kritéria hodnocení formálních náležitostí 
Kritéria formálních náležitostí jsou vždy napravitelná. 
 

Kritéria formálních náležitostí – napravitelná 

Název kritéria Referenční dokument 
Způsob hodnocení kořenového 

kritéria 

Žádost o podporu je podána v 
předepsané formě 

Žádost o podporu a její přílohy, 
Studie proveditelnosti 

ANO – Žádost o podporu je podána 
v předepsané formě a obsahově 
splňuje všechny náležitosti. 
 
NE -  Žádost o podporu není 
podána v předepsané formě nebo 
obsahově nesplňuje všechny 
náležitosti. 

Žádost o podporu je podepsána 
oprávněným zástupcem 

žadatele 

Žádost o podporu, povinné přílohy 
Žádosti o podporu – pověření 

ANO – Žádost v elektronické 
podobě je podepsána statutárním 
zástupcem nebo pověřeným 
zástupcem. 
 
NE – Žádost v elektronické podobě 
není podepsána statutárním 
zástupcem nebo pověřeným 
zástupcem. 

Jsou doloženy všechny povinné 
přílohy a obsahově splňují 

náležitosti požadované 
v dokumentaci k výzvě MAS 

Žádost o podporu, povinné přílohy 
Žádosti o podporu, Specifická 

pravidla pro žadatele a příjemce, 
text výzvy MAS 

ANO – K žádosti jsou doloženy 
všechny povinné přílohy a 
obsahově splňují náležitosti, které 
požaduje MAS v dokumentaci k 
výzvě. 
 
NE – K žádosti nejsou doloženy 
všechny povinné přílohy nebo 
obsahově nesplňují náležitosti, 
které požaduje MAS v 
dokumentaci k výzvě. 
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1.2 Kritéria hodnocení přijatelnosti 
 

Kritéria přijatelnosti – napravitelná 

Název kritéria Referenční dokument 
Způsob hodnocení kořenového 

kritéria 

Projekt je svým zaměřením 
v souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy 
Žádost o podporu, Výzva MAS 

ANO – Projekt je svým zaměřením 
v souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy. 
 

NE – Projekt není svým zaměřením 
v souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy. 
 

Projekt je svým zaměřením v 
souladu s výzvou MAS. 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti, Výzva MAS 

ANO – projekt je v souladu s 
výzvou MAS 

 
NE – projekt není v souladu s 

výzvou MAS 

Projekt respektuje minimální a 
maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny. 

Text výzvy MAS, Žádost o podporu 

ANO – Projekt respektuje 
minimální a maximální hranici 
celkových způsobilých výdajů. 

 
NE – Projekt nerespektuje 

minimální a maximální hranici 
celkových způsobilých výdajů. 

 
Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny. 

Žádost o podporu, Specifická 
pravidla pro žadatele a 

příjemce, Studie proveditelnosti 

ANO – Projekt respektuje limity 
způsobilých výdajů. 

 
NE – Projekt nerespektuje limity 

způsobilých výdajů. 
 

NERELEVANTNÍ – Limity 
způsobilých výdajů nejsou 

stanoveny. 

Potřebnost realizace je 
odůvodněná 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti 

ANO – žadatel popsal 
odůvodnění potřebnosti 

realizace projektu. 
 

NE –  žadatel nepopsal 
odůvodnění potřebnosti 

realizace projektu. 
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Projekt je realizován na územní 
působnosti MAS 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti 

ANO – Projekt je realizován na 
území vymezeném SCLLD  MAS 

Brána Písecka. 
 

NE – Projekt je realizován mimo 
území vymezené SCLLD MAS 

Brána Písecka. 
 

Poznámka: 
Rozhodující je místo 

realizace/dopadu projektu, 
sídlo žadatele může být i mimo 

území vymezené SCLLD MAS 
Brána Písecka. 

 
 
 

Kritéria přijatelnosti – nenapravitelná 

Název kritéria Referenční dokument 
Způsob hodnocení kořenového 

kritéria 

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

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti, Výzva MAS 

ANO – Žadatel splňuje definici 
oprávněného příjemce pro 

příslušný specifický cíl a výzvu. 
 

NE – Žadatel nesplňuje definici 
oprávněného příjemce pro 

příslušný specifický cíl a výzvu. 

Projekt je v souladu se 
schválenou strategií – Strategie 
komunitně vedeného rozvoje 

území MAS Brána Písecka. 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti, SCLLD 

ANO – Projekt je v souladu se 
schválenou strategií – Strategie 
komunitně vedeného rozvoje 

území MAS Brána Písecka: projekt 
naplňuje specifický cíl SCLLD 2.2. 
(opatření 2.2.1 Spolková činnost, 

dobrovolnictví a aktivizace různých 
skupin obyvatel). 

 
NE – Projekt není v souladu se 

schválenou strategií – Strategie 
komunitně vedeného rozvoje 

území MAS Brána Písecka: projekt 
naplňuje specifický cíl SCLLD 2.2. 
(opatření 2.2.1 Spolková činnost, 

dobrovolnictví a aktivizace různých 
skupin obyvatel). 

 

 
 



 

4 
 

2. Věcné hodnocení 
 

Kritéria pro věcné hodnocení projektů – Aktivita Technika IZS 

Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení 
Hodnocení 

(body) 

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.  

 
(Aspekt účelnosti a 

potřebnosti) 

Žádosti o podporu, Studie 
proveditelnosti (kapitola 

2. Podrobný popis 
projektu) 

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

10 

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

5 

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

0 

Jaký je současný stav 
současné techniky?  

 
(Aspekt potřebnosti) 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti (kapitola 

3. Zdůvodnění potřebnosti 
realizace projektu) 

 

Požadovaná technika u jednotky zcela 
chybí. 

10 

Požadovaná technika se u jednotky 
nachází, avšak v nevyhovujícím 

technickém stavu (nefunkčnost). 
Nevyhovující technický stav 

(nefunkčnost) techniky žadatel věcně 
odůvodnil. 

5 

Jednotka má požadovanou techniku 
ve funkčním stavu. 

0 

Finanční náročnost 
projektu dle celkových 

způsobilých výdajů 
projektu v podané 
žádosti (V případě 

částky s desetinným 
číslem bude částka 

celkových způsobilých 
výdajů zaokrouhlena 

na celé koruny dle 
matematických 

pravidel.) 
 

(Aspekt hospodárnosti) 

Žádost o podporu 
Rozpočet projektu 

Studie proveditelnosti 
(kapitola 9. Rekapitulace 
položkového rozpočtu) 

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 
maximálně 650 000 Kč. 

10 

Celkové způsobilé výdaje projektu 
jsou v rozmezí 650 001 – 1 292 000 Kč 

včetně. 
5 

Celkové způsobilé výdaje jsou vyšší 
než 1 292 000 Kč. 

0 
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Celkem: 30 

Hranice pro splnění věcného hodnocení: 15 

 


