
Kritéria věčného hodnocení 

1) Počet zásahů za poslední 4 roky (tj. za poslední 

4 ukončené kalendářní roky před podáním 

žádosti o podporu)  

Toto kritérium bude hodnoceno na základě údaje 

uvedeného ve studii proveditelnosti. Podkladem je 

oficiální statistické sledování událostí HZS kraje.  

0- do 30 zásahů 

10- více než 31 zásahů 

2) Počet hasičů operující 

v nové/zrekonstruované stanici.  

Toto kritérium bude hodnoceno na základě údaje 

uvedeného ve studii proveditelnosti. 

0- do 5 

10- více než 6 

3) Počet obyvatel obce, ve které je projekt 

realizován.  Toto kritérium bude hodnoceno na 

základě údaje uvedeného ve studii proveditelnosti, ve 

které je tomuto věnována speciální kapitola. Body 

budou přiděleny dle uveřejněného počtu obyvatel v 

obcích ČSÚ k 31. 12. předchozího kalendářního roku. 

Pokud by projekt spojoval více obcí, bude proveden 

aritmetický průměr obyvatel všech dotčených obcí. 

0 – nad 1001 obyvatel 

5- mezi 501 – 1000 obyvateli včetně 

10- méně než 500 obyvatel včetně 

4) Výstupy projektu by pomohly aktivovat i 

činnost dětí v rámci této oblasti. Toto kritérium 

bude hodnoceno na základě údaje uvedeného ve 

studii proveditelnosti, ve které je tomuto věnována 

speciální kapitola, popisující zda místní SDH 

systematicky pracuje s mládeží, například s dětmi 

sdruženými v kroužku mladých hasičů či v obdobné 

činnosti, rozšiřující povědomí dětí o SDH – jedná se o 

popis skutečnosti jak předmět projektu zlepší 

podmínky pro práci s mládeží.   

0- výstupy projektu nebudou zpřístupněny 

dětem 

5 – výstupy projektu budou zpřístupněny dětem 

5) Součástí projektového záměru je rozšíření 

garážových stání. Toto kritérium bude hodnoceno 

na základě údaje uvedeného v projektové 

dokumentaci. Kritérium bude hodnoceno, pouze 

pokud se jedná o rekonstrukci/modernizace stávající 

stanice. V případě, že se jedná o výstavbu zcela nové 

stanice, bude přidělený počet bodů 0.  

0- součástí projektového záměru není rozšíření 

garážových stání 

5- součástí projektového záměru je rozšíření 

garážových stání 

6) Počet obcí (katastrálních území), které patří 

do působnosti SDH při vyhlášení 1. stupně 

poplachu. Toto kritérium bude hodnoceno na 

základě údaje uvedeného ve studii proveditelnosti, ve 

které je tomuto věnována speciální kapitola, 

popisující kolik obcí spadá pod působnost žádajícího 

SDH při vyhlášení 1. stupně poplachu.  

0- pod působnost SDH spadá 5 (včetně) a méně 

obcí při vyhlášení 1. stupně poplachu 

10- pod působnost SDH spadá 6 a více obcí při 

vyhlášení 1. stupně poplachu 

 

Celkový součet bodů: 50 

Minimální počet bodů: 25 

 


