
   

Příloha č. 1:  

 

Kritéria výběru projektů IROP – A2 IZS – řízení rizik 
Dle obecných pravidel IROP kap. 3.2.3 odst. Pro MAS jsou kritéria formálních náležitostí 

povinná kritéria, která jsou shodná s kritérii pro individuální projekty.  

Kritéria formálních náležitostí – vždy napravitelná 

Název kritéria 
Aspekt 

hodnocení 
Hodnocení (ANO/NE) 

(nerelevantní/nehodnoceno) 
Referenční 
dokument 

Předmět a způsob 
hodnocení 

Žádost o 
podporu je 
podaná 
v předepsané 
formě 

- 

ANO  - žádost o podporu je 
podaná v předepsané formě 
 
NE – žádost o podporu není 
podána v předepsané formě 

- Žádost o 
podporu - 
Pravidla pro 
žadatele a 
příjemce 

Posuzuje se, zda 
žádost byla 
finalizována 
v elektronické podobě 
v aplikaci systému IS 
KP14+. 

Žádost o 
podporu je 
podepsaná 
oprávněným 
zástupcem 
žadatele 

- 

ANO  - žádost o podporu je 
podepsaná statutárním 
zástupcem nebo pověřeným 
zástupcem žadatele 
 
NE – žádost o podporu není 
podepsána statutárním 
zástupcem nebo pověřeným 
zástupcem žadatele 

- Žádost o 
podporu 
- Plná moc 

Posuzuje se, zda je 
žádost opatřena 
elektronickým 
podpisem 
statutárního orgánu 
nebo oprávněné 
osoby pověřené 
statutárním orgánem 
subjektu 
žadatele/partnera, 
tzn., zda podpis 
odpovídá 
statutárnímu 
orgánu/oprávněné 
osobě subjektu 
žadatele. 

Jsou doloženy 
všechny povinné 
přílohy a 
obsahově 
splňují 
náležitosti, 
požadované 
v dokumentaci 
k Výzvě MAS 

- 

ANO  - k ŽoP jsou doloženy 
všechny povinné přílohy, které 
obsahově splňují náležitostí, 
požadované v dokumentaci k 
výzvě  
 
NE – k ŽoP nejsou doloženy 
všechny povinné přílohy, které 
obsahově splňují náležitostí, 
požadované v dokumentaci k 
výzvě 

- Žádost o 
podporu 
- Přílohy 
žádosti 
- Výzva MAS 

Posuzuje se, zda jsou 
doloženy všechny 
povinné přílohy, které 
jsou uvedeny 
v dokumentaci Výzvy 
MAS 

 

  



   
 

Kritéria přijatelnosti 

Název 
kritéria 

Aspekt 
hodnocení 

Hodnocení 
(ANO/NE) 

(nerelevantní/neh
odnoceno) 

Napravitelné/ 
nenapravitelné 

Referenční 
dokument 

Předmět a 
způsob 

hodnocení 

Žadatel 
splňuje 
definici 
oprávněnéh
o příjemce 
pro 
příslušný 
specifický cíl 
a výzvu, 

- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – žadatel 
splňuje definici 
oprávněného 
žadatele pro danou 
Výzvu a je trestně 
bezúhonný 
 
NE – žadatel 
nesplňuje definici 
oprávněného 
žadatele pro danou 
Výzvu anebo není 
trestně bezúhonný 

Nenapravitelné 
- Žádost o 
podporu 
- Výzva MAS 

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu 

Projekt je 
v souladu se 
schválenou 
SCLLD 

- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – projekt je 
v souladu 
s programovým 
rámcem SCLLD 
 
NE – projekt není 
v souladu 
s programovým 
rámcem SCLLD 

Napravitelné 

- Žádost o 
podporu 
- Studie 
proveditelno
sti 
- SCLLD MAS 
Vincenze 
Priessnitze 
pro 
Jesenicko 

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu a ve 
Studii 
proveditelnos
ti. Hodnotí se, 
zda je projekt 
v souladu 
s Programový
m rámcem 
SCLLD 

Projekt je 
v souladu 
s podmínka
mi Výzvy 
MAS 

- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – projekt je 
v souladu 
s podmínkami Výzvy 
MAS  
 
NE – projekt není 
v souladu 
s podmínkami Výzvy 
MAS 

Napravitelné 

- Žádost o 
podporu 
- Studie 
proveditelno
sti 
- Výzva MAS 

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu a ve 
Studii 
proveditelnos
ti. 

Projekt 
respektuje 
limity 
způsobilých 
výdajů, 
pokud jsou 
stanoveny 

- Efektivnost 
- 
Hospodárnost 

ANO – projekt 
respektuje limity 
způsobilých výdajů, 
pokud jsou 
stanoveny 
 
NE – projekt 
nerespektuje limity 
způsobilých výdajů, 

Napravitelné 
- Žádost o 
podporu  

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu 



   
pokud jsou 
stanoveny 
 
Nerelevantní  

Potřebnost 
realizace 
projektu je 
odůvodněná  

- Efektivnost 
- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – projekt je 
potřebný a má 
odůvodnění 
 
NE – projekt není 
potřebný nebo nemá 
odůvodnění 
 
 

Napravitelné 
- Žádost o 
podporu  

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu. 
Hodnocení 
udržitelnosti 
výsledků je 
součástí ZOZ 
na CRR. 
Důvodem je, 
aby bylo 
dosaženo co 
nejlepších 
výstupů 
z hlediska 
rozsahu i 
kvality. 

Projekt 
nemá 
negativní 
vliv na 
žádnou 
z horizontál
ních priorit 
IROP 
(udržitelný 
rozvoj, 
rovné 
příležitosti a 
zákaz 
diskriminace
, rovnost 
mužů a žen) 

- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – projekt nemá 
negativní vliv na 
žádnou 
z horizontálních 
priorit IROP (tj. má 
pozitivní nebo 
neutrální vliv) 
 
NE – projekt má 
negativní vliv na 
minimálně jednu 
z horizontálních 
priorit IROP 
 

Napravitelná 

Žádost o 
podporu, 
Studie 
proveditelno
sti 

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu 

Projekt 
respektuje 
minimální a 
maximální 
hranici 
celkových 
způsobilých 
výdajů, 
pokud jsou 
stanoveny. 

- Potřebnost 
- Účelnost 

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

Napravitelná 
Text výzvy 
MAS, Žádost 
o podporu 

Hodnocení se 
provádí na 
základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu 

Projekt je 
svým 
zaměřením 

- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO – Projekt je 
svým zaměřením 
v souladu s cíli a 

Napravitelná 
Žádost o 
podporu, 
Výzva MAS 

Hodnocení se 
provádí na 
základě 



   
v souladu 
s cíli a 
podporovan
ými 
aktivitami 
výzvy MAS 

podporovanými 
aktivitami výzvy MAS 
 
NE – Projekt je svým 
zaměřením v rozporu 
s cíli a 
podporovanými 
aktivitami výzvy MAS 

údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu 

 

Kritéria věcného hodnocení – hodnotící bodová kritéria 

Opatření CLLD:  A2 IZS – řízení rizik 
Kritérium 
věcného 

hodnocení 
Hodnocení Max. počet bodů 

Referenční 
dokument 

Způsob 
hodnocení 

Do plánování či 
realizace jsou 
zapojeni kromě 
žadatele další 
subjekty (partneři) 
ze složek IZS 

20 bodů – do 
projektu je zapojen 
kromě žadatele 1 
partner ze složek 
IZS 
 
0 bodů – do 
projektu kromě 
žadatele není 
zapojen žádný 
partner 

20 

- Příloha žádosti o 
podporu 
- Partnerská 
smlouva 

Hodnocení se 
provádí na základě 
doložené 
partnerské 
smlouvy. Z důvodů 
zapojení partnerů 
do realizace 
projektů. 

Výše způsobilých 
výdajů*  

20 bodů – výše 
způsobilých výdajů 
nepřekročí 800 000 
Kč 
 
15 bodů – výše 
způsobilých výdajů 
je v rozmezí 
800 001 Kč až 1 
099 999 Kč 
 
10 bodů – výše 
způsobilých výdajů 
je v rozmezí 1 
100 000 Kč až 
1 499 999 Kč 
 
5 bodů – výše 
způsobilých výdajů 
je v rozmezí 1 
500 000 Kč až 
1 799 999 Kč 
 
0 bodů – výše 
způsobilých výdajů 
je rovna a vyšší než 
1 800 000 Kč 

20 - Žádost o podporu 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu. Kritérium 
je stanovené na 
základě 
hospodárnosti. 



   

Počet obyvatel v 
obci** 

20 bodů – počet 
obyvatel v obci je 
vyšší než 1 001, 
včetně 
 
15 bodů – počet 
obyvatel v obci je 
v rozmezí 501 až 
1000 
 
10 bodů – počet 
obyvatel v obci je 
v rozmezí 251 až 
500 
 
0 bodů – počet 
obyvatel v obci je 
nižší než 250 

20 
- Žádost o podporu 
- ČSÚ 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu. Z důvodu 
efektivnějšího 
využití pořízené 
techniky (větší 
dopady, uspokojení 
potřeb, 
významnější 
využití). 

Kritérium pro aktivitu „Stanice integrovaného záchranného systému“ 

Rekonstrukce či 
výstavba nových 
budov*** 

20 bodů – projekt 
řeší výstavbu nové 
budovy 
 
10 bodů – projekt 
řeší rekonstrukci 
stávající budovy 
 
0 bodů – projekt 
neřeší rekonstrukci 
ani výstavbu budov 

20 

- Žádost o podporu 
- Studie 
proveditelnosti 
- Projektová 
dokumentace 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu, ve Studii 
proveditelnosti a 
na základě údajů 
v doložené 
projektové 
dokumentaci. 
Z důvodů 
efektivního využití 
dotace a naplnění 
stanovených 
indikátorů. 

Kritérium pro aktivitu „Technika pro integrovaný záchranný systém“ 

Vzdálenost území 
od Jednotky 
požární ochrany 1. 
kategorie = města 
Jeseník **** 

20 bodů – nad 21 
km 
 
10 bodů – 
v rozmezí 11 až 20 
km 
 
0 bodů – do 10 km 
 

20 

- Žádost o podporu 
- Studie 
proveditelnosti 
 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které 
žadatel uvedl 
v Žádosti o 
podporu, ve Studii 
proveditelnosti. 

Max. počet bodů: 80 bodů 
Min. počet bodů, kterého musí projekt dosáhnout: 40 bodů 
 
*Důvodem užití kritéria je hospodárnost. Limity částek se mohou lišit v jednotlivých výzvách dle max. výše 
dotace. 
**Pro určení velikosti obce je považován za závazný dokument ČSÚ: Počet obyvatel v obcích České republiky 
k 1.1.2016. 
***Důvodem užití kritéria je poptávka potencionálních žadatelů v území.  



   

 

 

 

****Jedná se o dojezdovou vzdálenost v km vzdušnou čarou od města Jeseník – sídla jediné JPO 1. kategorie 
v okrese Jeseník. 
 


