SC 5.1 PODPORA INTEGROVANÉHO A INKLUZIVNÍHO SOCIÁLNÍHO, HOSPODÁŘSKÉHO
A ENVIRONMENTÁLNÍHO MÍSTNÍHO ROZVOJE, KULTURY, PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ,
UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU A BEZPEČNOSTI V JINÝCH NEŽ MĚSTSKÝCH
OBLASTECH
Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 5.1

Název kritéria

Aspekt kvality projektu podle
Metodického pokynu výzvy,
hodnocení a výběr projektů v
období 2021-2027

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

Referenční dokumenty

SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY AKTIVITY V OBLASTI PODPORA JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
KATEGORIE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY II, III A V

V projektu je uvedena vazba na konkrétní kapitolu
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem
do roku 2030.

V projektu je uvedena vazba na konkrétní kapitolu
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách
ČR v aktuálním znění, ke dni podání Žádosti o podporu.

Účelnost

ANO – v podkladech pro hodnocení je
uvedena vazba projektu na konkrétní kapitolu • Žádost o podporu
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku • Podklady pro hodnocení
2025 s výhledem do roku 2030.
• Koncepce ochrany
obyvatelstva do roku
NE – v podkladech pro hodnocení není
2025 s výhledem do roku
uvedena vazba projektu na konkrétní kapitolu
2030.
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku
2025 s výhledem do roku 2030.

Účelnost

ANO – v podkladech pro hodnocení je
uvedena vazba projektu na konkrétní kapitolu
Strategie přizpůsobení se změně klimatu • Žádost o podporu
v podmínkách ČR v aktuálním znění, ke dni • Podklady pro hodnocení
podání Žádosti o podporu.
• Strategie přizpůsobení se
změně klimatu
NE – v podkladech pro hodnocení není
v podmínkách ČR
uvedena vazba projektu na konkrétní kapitolu
v aktuálním znění.
Strategie přizpůsobení se změně klimatu
v podmínkách ČR v aktuálním znění, ke dni
podání Žádosti o podporu.
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ANO – Projekt přispívá:
-

Projekt přispívá:
Ke snížení negativních jevů mimořádných
událostí
a/nebo
ke
zvýšení
kvality
záchranných
a likvidačních prací
a/nebo ke snížení časové dotace potřebné
při záchranných a likvidačních prací při řešení
mimořádných událostí.

Účelnost

Potřebnost

Ke
snížení
negativních jevů
mimořádných událostí
a/nebo
ke
zvýšení
kvality
záchranných a likvidačních prací
a/nebo ke snížení časové dotace
potřebné
při
záchranných
a likvidačních prací při řešení
mimořádných událostí.
• Žádost o podporu,
• Podklady pro hodnocení
NE – Projekt nepřispívá:
-

-

Obec, která zřizuje jednotku požární ochrany (§29 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) jednotky sboru
dobrovolných hasičů kategorie II., III. a V. (podle přílohy
zákona o ochraně) doložila Stanovisko HZS ČR, které
obsahuje souhlas HZS ČR s realizací projektu.

Potřebnost
Efektivnost
Účelnost

Ke
snížení
negativních jevů
mimořádných událostí
a/nebo
ke
zvýšení
kvality
záchranných a likvidačních prací
a/nebo ke snížení časové dotace
potřebné
při
záchranných
a likvidačních prací při řešení
mimořádných událostí.

ANO – Obec, která zřizuje jednotku požární
ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně) - jednotku sboru
dobrovolných hasičů kategorie II, III a V
(podle přílohy zákona o požární ochraně)
doložila Stanovisko HZS ČR, které obsahuje
souhlas HZS ČR s realizací projektu.
• Žádost o podporu
NE – Obec, která zřizuje jednotku požární • Podklady pro hodnocení
ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., • Stanovisko HZS ČR
o požární ochraně) - jednotku sboru
dobrovolných hasičů kategorie II, III a V
(podle přílohy zákona o požární ochraně)
nedoložila Stanovisko HZS ČR, které
obsahuje souhlas HZS ČR s realizací
projektu.

Pořízení materiálně technického vybavení
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Projekt je v souladu s dokumentem Parametry pro stavby
a normativ materiálně technického vybavení pro výkon činností
jednotek SDH obcí.

Potřebnost

ANO – Projekt je v souladu s dokumentem
Parametry pro stavby a normativ materiálně • Žádost o podporu,
technického vybavení pro výkon činností • Podklady pro hodnocení
• Parametry pro stavby a
jednotek SDH obcí
normativ materiálně
NE – Projekt není v souladu s dokumentem
technického vybavení pro
Parametry pro stavby a normativ materiálně
výkon činností jednotek
technického vybavení pro výkon činností
SDH obcí
jednotek SDH obcí

Umělé vodní požární nádrže
Projekt je zaměřen na umělou vodní požární nádrž podle
normy ČSN 75 2411.

Umělá vodní požární nádrž je ve vlastnictví obce/města.

Účelnost

Efektivnost
Účelnost

ANO – projekt je zaměřen na umělou vodní • Žádost o podporu
požární nádrž podle normy ČSN 75 2411.
• Podklady pro hodnocení
NE – projekt není zaměřen na umělou vodní • Projektová dokumentace
• Stanovisko HZS ČR
požární nádrž podle normy ČSN 75 2411.
ANO – Umělá vodní požární nádrž je • Žádost o podporu
ve vlastnictví obce/města.
• Podklady pro hodnocení
NE – Umělá vodní požární nádrže není • Stanovisko HZS ČR
ve vlastnictví obce/města.
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