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Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení 

(k výzvě: 5. Výzva MAS Litomyšlsko - IROP - Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu I.) 

 

Č. Název kritéria Referenční dokumenty Způsob hodnocení 
Bodové 

hodnocení 

1 
Technická připravenost projektu 

(aspekt: proveditelnost) 

Žádost o podporu,  

 

Stavební povolení nebo 

souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního 

záměru nebo 

veřejnoprávní smlouva 

nahrazující stavební 

povolení,  

 

Vyjádření stavebního 

úřadu, že není 

vyžadováno stavební 

povolení, ohlášení stavby 

ani jiné opatření 

stavebního úřadu,  

 

Čestné prohlášení 

žadatele, že není 

vyžadováno stavební 

povolení, ohlášení stavby 

ani jiné opatření 

stavebního úřadu 

Přiděleno, pokud:  

 jsou součástí projektu stavební práce a 

žadatel doloží na všechny stavební práce 

zahrnuté v projektu ke dni podání žádosti 

o podporu platné pravomocné stavební 

povolení nebo souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru nebo 

účinnou veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební povolení; nebo  

 jsou součástí projektu stavební práce a 

žadatel doloží vyjádření příslušného 

stavebního úřadu, že realizace projektu 

nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení); 

nebo  

 nejsou součástí projektu stavební práce. 

20 bodů 

Přiděleno, pokud jsou součástí projektu 

stavební práce a žadatel doloží čestné 

prohlášení, že realizace projektu nepodléhá 

stavebnímu řízení (ohlášení) – dle závazného 

vzoru v Příloze č. 3 této výzvy MAS. 

10 bodů 

Přiděleno, pokud jsou součástí projektu 

stavební práce a žadatel  

 nedoloží na všechny stavební práce 

zahrnuté v projektu ke dni podání žádosti 

o podporu platné pravomocné stavební 

povolení nebo souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru nebo 

účinnou veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební povolení;  

 ani nedoloží vyjádření příslušného 

stavebního úřadu, že realizace projektu 

nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení);  

 ani nedoloží čestné prohlášení, že 

realizace projektu nepodléhá stavebnímu 

řízení (ohlášení). 

0 bodů 

2 

Efektivnost 

(aspekt: efektivnost) 

 

Požadovaná výše dotace odpovídá optimální 

nákladovosti na jednotku indikátoru (stanovené 

jako podíl CZV a rozdílu mezi výchozí a cílovou 

hodnotou zvoleného, pro realizaci projektu 

stěžejního indikátoru)  

 

Příklad: pokud průměrná hodnota projektů 

ve věcném hodnocení dané výzvy činí 100 000 

Kč, pak projekt s požadavkem 90 000 Kč nebo 

Žádost o podporu 

(rozpočet, indikátory) 

Požadovaná výše dotace na jednotku 

indikátoru 5 75 01 „Počet nových a 

modernizovaných objektů sloužících složkám 

IZS“ je:  

- o více než 15 % nižší než průměrná hodnota 

projektů ve věcném hodnocení dané výzvy.  

(Posuzuje se, o kolik % průměru se liší 

požadovaná dotace právě od toho průměru.) 

20 bodů 

Požadovaná výše dotace na jednotku 

indikátoru 5 75 01 „Počet nových a 

modernizovaných objektů sloužících složkám 

IZS“ je:  

10 bodů 
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110 000 Kč dostane 10 bodů (požadavek se 

od průměru liší o 10 % toho průměru), projekt 

s požadavkem 80 000 Kč dostane 20 bodů 

(požadavek je nižší než průměr, a to o 20 % 

toho průměru) a projekt s požadavkem 120 000 

Kč dostane 0 bodů (požadavek je vyšší 

než průměr, a to o 20 % toho průměru). 

 

„Požadavkem“ se rozumí podíl CZV projetu a 

rozdílu mezi výchozí a cílovou hodnotou 

indikátoru 5 54 01. 

„Průměrnou hodnotou projektů ve věcném 

hodnocení dané výzvy“ se rozumí aritmetický 

průměr „požadavků“ všech projektů, které 

postoupily do fáze věcného hodnocení dané 

výzvy MAS. 

- průměrnou hodnotou projektů ve věcném 

hodnocení dané výzvy, nebo  

- o max. 15 % nižší než průměrná hodnota 

projektů ve věcném hodnocení dané výzvy, 

nebo  

- o max. 15 % vyšší než průměrná hodnota 

projektů ve věcném hodnocení dané výzvy.  

(Posuzuje se, o kolik % průměru se liší 

požadovaná dotace právě od toho průměru.) 

Požadovaná výše dotace na jednotku 

indikátoru 5 75 01 „Počet nových a 

modernizovaných objektů sloužících složkám 

IZS“ je:  

- o více než 15 % vyšší než průměrná hodnota 

projektů ve věcném hodnocení dané výzvy.  

(Posuzuje se, o kolik % průměru se liší 

požadovaná dotace právě od toho průměru.) 

0 bodů 

3 

Výše celkových způsobilých výdajů projektu 

(aspekt: efektivnost) 

 

Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími 

celkovými způsobilými výdaji, které budou 

požadovány k  proplacení, a to dle žádosti 

o podporu. 

Žádost o podporu 

Celkové způsobilé výdaje činí min. 500 000 Kč 

a současně jsou nižší než 800 000 Kč. 
20 bodů 

Celkové způsobilé výdaje činí min. 800 000 Kč 

a současně jsou nižší než 1 100 000 Kč 
16 bodů 

Celkové způsobilé výdaje činí min. 1 100 000 

Kč a současně jsou nižší než 1 400 000 Kč. 
12 bodů 

Celkové způsobilé výdaje činí min. 1 400 000 

Kč a současně jsou nižší než 1 700 000 Kč. 
8 bodů 

Celkové způsobilé výdaje činí min. 1 700 000 

Kč a současně jsou nižší než 2 000 000 Kč. 
4 body 

Celkové způsobilé výdaje činí 2 000 000 Kč. 0 bodů 

4 

Využití stávajících budov 

(aspekt: efektivnost a účelnost) 

 

Preferují se projekty zabývající se stavební 

obnovou stávající budovy/areálu. 

Žádost o podporu, 

Projektová dokumentace, 

Studie proveditelnosti 

(kap. Podrobný popis 

projektu) 

Bude využita stávající nevyužívaná, zchátralá, 

případně nezkolaudovaná budova/areál. 
20 bodů 

Bude využita stávající budova/areál. 10 bodů 

Nebude využita stávající budova/areál. 0 bodů 

5 

Celkový počet zásahů 

(aspekt: potřebnost) 

 

Preferovány jsou výstupy projektů s větším 

využitím. Údaje musí být uvedeny v žádosti 

o podporu včetně příloh. Při hodnocení jsou 

v dané výzvě porovnány jednotlivé projekty 

z hlediska četnosti všech zásahů. Žadatel uvede 

četnost všech zásahů v posledních 5 letech 

předcházejících roku podání žádosti o podporu 

na MAS. Projekty jsou seřazeny dle četnosti 

od nejvyšší k nejnižší. Projekt s největším 

využitím představuje 100 % a pro ostatní 

projekty je stanoven podíl vzhledem k tomuto 

projektu. 

 

Například, pokud projekt s nejvyšší četností 

všech zásahů dosáhne hodnoty 12 (100 %), 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti (kap. 

Zdůvodnění potřebnosti 

realizace projektu), web 

HZS Pardubického kraje 

(www.hzscr.cz/statisticka-

rocenka.aspx – 

každoroční statistické 

ročenky Pardubického 

kraje – tabulky „Přehled 

počtu zásahů …“ 

jednotlivých jednotek, 

resp. příslušné jednotky) 

Hodnocený projekt dosahuje 100 % ku 

nejlepšímu projektu v rámci kritéria 
20 bodů 

Hodnocený projekt dosahuje alespoň 90 % a 

současně méně než 100 % ku nejlepšímu 

projektu v rámci kritéria 

18 bodů 

Hodnocený projekt dosahuje alespoň 80 % a 

současně méně než 90 % ku nejlepšímu 

projektu v rámci kritéria 

16 bodů 

Hodnocený projekt dosahuje alespoň 70 % a 

současně méně než 80 % ku nejlepšímu 

projektu v rámci kritéria 

14 bodů 

Hodnocený projekt dosahuje alespoň 60 % a 

současně méně než 70 % ku nejlepšímu 

projektu v rámci kritéria 

12 bodů 

Hodnocený projekt dosahuje alespoň 50 % a 

současně méně než 60 % ku nejlepšímu 

projektu v rámci kritéria 

10 bodů 

http://www.hzscr.cz/statisticka-rocenka.aspx
http://www.hzscr.cz/statisticka-rocenka.aspx
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pro projekty s nižší četností – 10 a 6 je 

stanoven podíl k maximu 83,33 % a 50 %.  

 

Hodnocení bude probíhat podle údajů HZS 

Pardubického kraje uvedených v každoročních 

statistických ročenkách. 

Hodnocený projekt dosahuje alespoň 40 % a 

současně méně než 50 % ku nejlepšímu 

projektu v rámci kritéria 

8 bodů 

Hodnocený projekt dosahuje alespoň 30 % a 

současně méně než 40 % ku nejlepšímu 

projektu v rámci kritéria 

6 bodů 

Hodnocený projekt dosahuje alespoň 20 % a 

současně méně než 30 % ku nejlepšímu 

projektu v rámci kritéria 

4 body 

Hodnocený projekt dosahuje alespoň 10 % a 

současně méně než 20 % ku nejlepšímu 

projektu v rámci kritéria 

2 body 

Hodnocený projekt dosahuje méně než 10 % 

ku nejlepšímu projektu v rámci kritéria 
0 bodů 

 

Pro splnění podmínek věcného hodnocení je nutné dosažení alespoň 50 z maximálně dosažitelného 

počtu 100 bodů. 


