SC 6.1 AKTIVITA IZS
Specifická kritéria přijatelnosti

Název kritéria

Aspekt hodnocení podle
Metodického pokynu pro řízení
výzev, hodnocení a výběr
projektů

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

Referenční dokument

SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY AKTIVITY
•

Projekt je v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do
2020 s výhledem do roku 2030.

Projekt je v souladu se Strategií přizpůsobení se změně
klimatu v podmínkách ČR v aktuálním znění.

Účelnost
Potřebnost

Účelnost
Potřebnost

ANO - Ve studii proveditelnosti je uvedena
vazba projektu na konkrétní kapitolu
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku
2020 s výhledem do 2030.
NE - Ve studii proveditelnosti chybí vazba
projektu na konkrétní kapitolu Koncepce
ochrany obyvatelstva do roku 2020
s výhledem do 2030.

ANO - Ve studii proveditelnosti je uvedena
vazba projektu na konkrétní kapitolu
Strategie přizpůsobení se změně klimatu
v podmínkách ČR v aktuálním znění.
NE - Ve studii proveditelnosti není uvedena
vazba projektu na konkrétní kapitolu na
Strategii přizpůsobení se změně klimatu
v podmínkách ČR v aktuálním znění.

•
•
•

•
•

Koncepce ochrany
obyvatelstva do roku
2020 s výhledem do
2030 (kapitola 3.2.5
Vyvážené a komplexně
využitelné úkoly a
nástroje ochrany
obyvatelstva
umožňující efektivní
prevenci a přípravu na
mimořádné události a
krizové situace a jejich
řešení založené na
přesně definovaném a
zakotveném systému
ochrany obyvatelstva,
4.1 Síly respektive 4.2
Věcné zdroje)
žádost o podporu
studie proveditelnosti
Strategie přizpůsobení
se změně klimatu
v podmínkách ČR
(kapitola 3.10.3.2
Rozvoj a posílení
integrovaného
záchranného systému)
Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
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Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní
kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.

Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno
na hlavní aktivity projektu.

Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají
tržním cenám.

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.

V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne
minimálně stanovené hodnoty ukazatelů.

Proveditelnost
Účelnost

Hospodárnost

ANO - Žadatel má zajištěnou administrativní,
finanční a provozní kapacitu k realizaci a
udržitelnosti projektu.
•
•
NE - Žadatel nemá zajištěnou
administrativní, finanční a provozní kapacitu
k realizaci a udržitelnosti projektu.
ANO - Z rozpočtu projektu je zřejmé, že
minimálně 85 % způsobilých výdajů je
zaměřeno na hlavní aktivity projektu.
NE - Z rozpočtu projektu není zřejmé, že
minimálně 85 % způsobilých výdajů je
zaměřeno na hlavní aktivity projektu.

Hospodárnost

Účelnost

Efektivnost
Hospodárnost

ANO - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu
projektu odpovídají tržním cenám.
NE - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu
projektu neodpovídají tržním cenám.
ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají
cílům projektu.
NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají
cílům projektu.

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

•
•
•

Žádost o podporu
rozpočet projektu
Studie proveditelnosti

•
•
•

Žádost o podporu
rozpočet projektu
Studie proveditelnosti

•
•

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

ANO – Výsledné hodnoty ukazatelů dosahují
minimálně hodnoty stanovené v pravidlech
•
výzvy.
•
NE – Výsledné hodnoty ukazatelů
•
nedosahují hodnoty stanovené v pravidlech
výzvy.
NERELEVANTNÍ – Nemusí se provádět.

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
MS2014+

aktivita – STANICE ZÁKLADNÍCH SLOŽEK IZS

Projekt vytváří bezpečné a fungující zázemí a podmínky
pro činnost základních složek IZS při řešení krizových
situací a mimořádných událostech.

Potřebnost

ANO – Projekt vytváří bezpečné a fungující
zázemí a podmínky pro činnost základních
složek IZS při řešení krizových situací a
mimořádných událostech.

•
•

Studie proveditelnosti
Žádost o podporu

NE - Projekt nevytváří bezpečné a fungující
zázemí a podmínky pro činnost základních
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složek IZS při řešení krizových situací a
mimořádných událostech.

aktivita – POSÍLENÍ VYBAVENÍ ZÁKLADNÍCH SLOŽEK IZS TECHNIKOU, VĚCNÝMI A OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY

Projekt přispívá:
alespoň ke snížení negativních jevů mimořádné
události a krizových stavů (situací) a jejich
prevenci,
nebo ke zvýšení připravenosti ZS IZS na prevenci
a řešení mimořádných událostí a krizových stavů
(včetně záchranných a likvidačních prací),
nebo ke snížení časové dotace potřebné při
řešení mimořádných událostí a krizových stavů
(včetně záchranných a likvidačních prací).

Potřebnost

ANO - Projekt přispívá alespoň ke snížení
negativních jevů mimořádné události a
krizových stavů (situací) a jejich prevenci,
nebo ke zvýšení připravenosti ZS IZS na
prevenci a řešení mimořádných událostí a
krizových stavů (včetně záchranných a
likvidačních prací), nebo ke snížení časové
dotace potřebné při řešení mimořádných
událostí (včetně záchranných a likvidačních
prací).

•
•

Studie proveditelnosti
Žádost o podporu

•
•

Studie proveditelnosti
Žádost o podporu

•

Příloha žádosti –
souhlasné stanovisko
Hlavního architekta

NE - Projekt nepřispívá ke snížení
negativních jevů mimořádné události a
krizových stavů (situací) a jejich prevenci,
nebo ke zvýšení připravenosti ZS IZS na
prevenci a řešení mimořádných událostí a
krizových stavů (včetně záchranných a
likvidačních prací), nebo ke snížení časové
dotace při řešení mimořádných událostí
(včetně záchranných a likvidačních prací).

aktivita – VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÁ STŘEDISKA SLOŽEK IZS

Projekt vytváří podmínky k získání odborných znalostí a
nácviku dovedností pro základní složku IZS.

Účelnost
Potřebnost

ANO - Projekt vytváří podmínky k získání
odborných znalostí a nácviku dovedností
potřebných k výkonu služby.
NE - Projekt nevytváří podmínky k získání
odborných znalostí a nácviku dovedností
potřebných k výkonu služby.

aktivita – INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE IZS

Souhlasné stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu

Potřebnost
Účelnost
Proveditelnost

ANO - K žádosti bylo předloženo příslušné
souhlasné stanovisko.
NE - K žádosti nebylo předloženo příslušné
souhlasné stanovisko.
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