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DPZ



Náklady jsou jedním z prvních kritérií 



Součástí projektu byla i metodika CBA



Metodika tohoto projektu volí 
pro posouzení více kritérií než 
jen náklady a přínosy.



Inspirací projekt EO POWER  (http://www.hcpinternational.com/projects/eopower)



Aplikace DPZ jsou v tomto 
projektu hodnoceny podle 11
indikátorů.



Ekonomické Institucionální

Indikátory



c
Technické

Technické 
předpoklady a 
nároky na DPZ



Ekonomické Finanční aspekty 
aplikací, odolnost



Institucionální
Nároky na 
samotnou 
instituci 



Vhodnost pro daný účel,
Existence služeb či 
produktů programu 
Copernicus

Komparativní výhoda

Snadnost použití

Přenositelnost

Komplexnost

Technické



Vhodnost pro daný účel,
Existence služeb či 
produktů programu 
Copernicus

Komparativní výhoda

Snadnost použití

Přenositelnost

Komplexnost

Technické



Vhodnost pro daný účel,
Existence služeb či 
produktů programu 
Copernicus

Komparativní výhoda

Snadnost použití

Přenositelnost

Komplexnost

Technické



Vhodnost pro daný účel,
Existence služeb či 
produktů programu 
Copernicus

Komparativní výhoda

Snadnost použití

Přenositelnost

Komplexnost

Technické



Vhodnost pro daný účel,
Existence služeb či 
produktů programu 
Copernicus

Komparativní výhoda

Snadnost použití

Přenositelnost

Komplexnost

Technické



Vhodnost pro daný účel,
Existence služeb či 
produktů programu 
Copernicus

Komparativní výhoda

Snadnost použití

Přenositelnost

Komplexnost

Technické



Ekonomické
Skutečné náklady na 
danou aplikaci

Odolnost 



Ekonomické
Skutečné náklady na 
danou aplikaci

Odolnost 





Institucionální
Udržitelnost
Nároky na kapa-
city v organizaci
Transparentnost 
a objektivita



Institucionální
Udržitelnost
Nároky na kapa-
city v organizaci
Transparentnost 
a objektivita



Institucionální
Udržitelnost
Nároky na kapa-
city v organizaci
Transparentnost 
a objektivita



















K 11 indikátorům je připraveno 
celkem 36 doprovodných otázek.








Všechny odpovědi ano.

Všechny odpovědi ne.

Odpovědi ano i ne.



Ukázka vypracování jednoho tématu:
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