Specifikace základního bodového hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií 2023
Dotační oblast
Číslo dotačního
programu
Název dotačního
programu

Program obnovy venkova
23POVU1
Program obnovy venkova
Základní hodnotící kritéria

Kvalita zpracovaného projektu, úplnost, bezchybnost
Celkový rozsah, propracovanost, promyšlenost, celkový efekt, dotaženost akce samotné.
5 bodů

4 body
3 body
2 body
1 bod

Popis projektu obsahuje všechny důležité údaje, aktivity jsou zdůvodněny, vhodně
navrženy, nechybí žádný z požadovaných údajů.
Popis projektu obsahuje všechny důležité údaje, aktivity jsou zdůvodněny, vhodně
navrženy, chybí pouze některý z údajů nepodstatného charakteru (mimo údajů pro
výpočet specifických kritérií).
Popis projektu obsahuje všechny důležité údaje, aktivity jsou zdůvodněny, vhodně
navrženy, chybí pouze některý z údaje pro výpočet specifických kritérií.
Není uveden dostatečný popis projektu, nejsou uvedeny údaje pro výpočet
specifických kritérií.
Popis projektu vykazuje údaje, které si vzájemně neodpovídají či se vylučují, nebo je
popis zcela nedostačující.

Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních prostředků, přiměřenost výdajů, účelnost jejich využití,
bezchybnost )
Využití finančních prostředků, jednotlivé nákladové položky, přiměřenost výdajů na jednotlivé položky,
přehled rozpočtu, efektivnost.
5 bodů
4 body
3 body
2 body
1 bod

Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) je jasný, úplný, přehledný,
odůvodnění, přiměřený, obsahuje podrobný výčet položek (může být specifikováno v
textové části), je bezchybný.
Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) je v zásadě jasný, úplný,
neobsahuje ale podrobný výčet položek nebo je málo přehledný.
Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) je úplný, ale v některých částech
není odůvodněný, obsahuje drobné chyby (např. neuznatelné výdaje).
Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) je účelový nebo obsahuje chyby.
Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) jako celek není odůvodněný,
přiměřený, nebo je zcela nesrozumitelný.

Příslušnost k hospodářsko-sociálně ohroženým oblastem kraje, dle přílohy dotačního programu
Zařazení obce do vymezeného hospodářsko-sociálně ohroženého území (HSOÚ) kraje - viz příloha

5 bodů
3 body
1 bod

Obce kategorie A v HSOÚ
Obce kategorie B v HSOÚ
Obce mimo HSOÚ

Specifikace bodového hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií 2023
Dotační oblast

Program obnovy venkova

Číslo dotačního
programu

23POVU1

Název dotačního
programu

Program obnovy venkova

Účel 1

Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura

Přínos projektu pro rozvoj, zlepšení občanské vybavenosti (dle předmětu žádosti)
Typ objektu dle předmětu žádosti

1 bod

2 body

3 body

4 body

školy

X

školní zahrady a hřiště

X

zdravotní a sociální zařízení

X

kulturní a víceúčelová zařízení

X

hřiště, sportoviště, cyklostezky

X

skate parky, pumptrackové dráhy

X

hasičské zbrojnice

X

sakrální stavby, drobná architektura
hřbitovy
obecní úřady, objekty pro komunální
techniku
objekty pro bydlení

X
X
X
X

pošty
knihovny

X
X

obchody

X

komplexní projekty veřejného prostranství

X

řešení bezbariérovosti objektů

X

veřejná parkoviště, vjezdy

X

místní komunikace (vč. chodníků)

X

mosty a lávky

X

autobusové zastávky

X

mobiliář, veřejná zeleň
opěrné zdi, terénní úpravy apod.

X
X

veřejná osvětlení
obecní rozhlas

5 bodů

X
X

internetové sítě
vodovody, kanalizace, vodní stavby

X
X

Naléhavost řešení (výstavba, pořízení, inovace, rozšíření, rekonstrukce, oprava a údržba)
5 bodů

výstavba, zřízení, inovace

4 body

rozšíření nebo vylepšení

3 body rekonstrukce (investiční prostředky)
2 body

oprava

1 bod

údržba

Ekonomické zázemí obce
obce s chybějící občanskou vybaveností, velmi nízkými daňovými příjmy na obyv., (příp. též
s nízkým podílem invest. prostředků v rozpočtu obce)
obce s neúplnou občanskou vybaveností, nízkými daňovými příjmy na obyv., )příp. též s
4 body
nízkým podílem invest. prostředků v rozpočtu obce)
obce s částečně chybějící občanskou vybaveností, středními daňovými příjmy na obyv.,
3 body
(příp též s středním podílem invest. prostředků v rozpočtu obce)
obce s téměř úplnou občanskou vybaveností, nadprůměrnými daňovými příjmy na obyv.,
2 body
(příp. též s vyšším podílem invest. prostředků v rozpočtu obce)
obce s úplnou občanskou vybaveností, vysokými daňovými příjmy na obyv., (příp. též s
1 bod
vysokým podílem invest. prostředků v rozpočtu obce)
5 bodů

Specifikace bodového hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií 2023
Dotační oblast

Program obnovy venkova

Číslo dotačního
programu

23POVU1

Název dotačního
programu

Program obnovy venkova

Účel 3

Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží

Využití nádrže pro akumulaci srážkových vod, zpomalení odtoku srážkových vod, zadržení
srážkových vod v území, zlepšení klimatu v obci (snižování teploty v horkých letních dnech),
prospěšnost pro malý vodní cyklus
Téměř vše co je uvedeno. Využití vodní nádrže pro zadržení dešťové vody z obce, Vodní
5 bodů
nádrž je v zastavěné části obce. Nádrž má převažující přírodní charakter.
4 body

Převažující část uvedených přinosů. Využití k akumulaci srážkové vody.

3 body Polovina uvedených přínosů.
2 body

Velmi malý podíl uvedených přínosů.

1 bod

Průtočná vodní nádrž, bez možnosti další akumulace srážkových vod.

Technický stav vodní nádrže, území vhodné pro vodní nádrž (jiné využití problematické)
5 bodů Celá nádrž v havarijním stavu, nánosy.
4 body Výpustný objekt a související objekty v havarijním stavu
3 body Opevnění nádrže v havarjním stavu (mimo hlavní objekty)
2 body Nánosy, drobné poškození nemající vliv na stabilitu vodního díla.
1 bod Ve velmi dobrém technickém stavu, jen je zapotřebí provést drobné úpravy
Další využití vodní nádrže (rekreace, požární účely, sportovní využití apod.)
5 bodů
4 body
3 body
2 body
1 bod

Pět dalších přínosů - popsané, odůvodněné
Čtyři další přínosy - popsané, odůvodně
Tři další přínosy - popsané, odůvodněné
Dva další přínosy - popsané, odůvodněné
Jeden další přínos - popsaný, odůvodněný

Specifikace bodového hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií 2023
Dotační oblast

Program obnovy venkova

Číslo dotačního
programu

23POVU1

Název dotačního
programu

Program obnovy venkova

Účel 4

Nakládání s odpady

Počet obyvatel dotčených realizací projektu
5 bodů

Realizací projektu je dotčeno maximálně 250 obyvatel

4 body

Realizací projektu je dotčeno maximálně 500 obyvatel

3 body Realizací projektu je dotčeno maximálně 1000 obyvatel
2 body

Realizací projektu je dotčeno maximálně 2000 obyvatel

1 bod

Realizací projektu je dotčeno více než 2000 obyvatel

Naplňování aktuálních legislativních požadavků, míra připravenosti projektu k jeho konečné
realizaci
5 bodů

Projekt se nachází v konečné fázi realizace. Dotační prostředky kraje směřují do stavby,
nákupu, využívání konkrétních odpadových prostředků, technologií, technických částí a
umožní tak předcházení vzniku odpadů anebo zvýšení jejich využitelnosti

Projekt zahrnuje jak vypracování projektové dokumentace, tak vlastní konečnou realizaci.
3 body Přímá realizace projektu nepřevažuje, dotace směřuje převážně do projektové
dokumentace
Projekt se nachází v počáteční fázi realizace. Dotační prostředky kraje směřují do
vypracování projektové dokumentace nebo zjednodušené projektové dokumentace.
1 bod Nedojde k přímé realizaci projektu (stavba, nákup prostředků, technologií přímo snižujících
množství neseparovaného odpadu, k předcházení vzniku odpadů anebo zlepšující přímo
jejich využitelnost)
Rozsah, dlouhodobost řešení a možnost dalšího rozvoje projektu
5 bodů

Projekt zahrnuje široký rozsah řešení odpadového hospodářství dané lokality, má zásadní
vliv na dlouhodobé využití předmětu dotace v rámci odpadového hospodářství dané
lokality a je možné ho dále rozvíjet

4 body

Projekt umožňuje dlouhodobé využití předmětu dotace v rámci řešení odpadového
hospodářství dané lokality a je možné ho dále v širším rozsahu rozvíjet

3 body

Projekt zahrnuje větší počet jednotlivých krátkodobých opatření pro řešení odpadového
hospodářství dané lokality, opatření není možné dále rozvíjet

2 body
1 bod

Projekt zahrnuje jen jednotlivé krátkodobé opatření pro řešení odpadového hospodářství
dané lokality, opatření není možné dále rozvíjet
Projekt svým rozsahem nepřispívá k dlouhodobému využití předmětu dotace v rámci
odpadového hospodářství dané lokality a není možné ho dále rozvíjet

Přínos projektu k předcházení vzniku odpadů a k jejich využitelnosti

5 bodů

Projekt reaguje na nejaktuálnější požadavky legislativy pro nakládání s odpady. Obsahuje
řešení směřující k předcházení vzniku odpadů přímo u původce anebo směřující k využití
odpadů původce za vzniku konečných výrobků v zařízení k využívání odpadů. Projekt má
nejvyšší míru přínosu v ochraně životního prostředí dle hierarchie nakládání s odpady a
předcházení jejich vzniku.

4 body

Projekt reaguje na aktuální požadavky legislativy pro nakládání s odpady. Obsahuje řešení
směřující k využití odpadů původce za vzniku konečných výrobků v zařízení k využívání
odpadů v místě původce i mimo místo původce. Projekt má velmi vysokoou míru přínosu v
ochraně životního prostředí dle hierarchie nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku.

3 body

Projekt reaguje na starší neaktuální požadavky legislativy pro nakládání s odpady. Obsahuje
řešení směřující k využívání odpadů bez přímého vzniku konečných výrobků v zařízení k
využívání odpadů v místě původce i mimo místo původce; vznik nevyužitých odpadů je
možný, ale množstvím nepřevažuje. Projekt má vysokoou míru přínosu v ochraně životního
prostředí dle hierarchie nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku.

2 body

Projekt reaguje na starší neaktuální požadavky legislativy pro nakládání s odpady. Obsahuje
řešení směřující k využívání odpadů i k jejich odstranění. Projekt má nižší míru přínosu v
ochraně životního prostředí dle hierarchie nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku.

1 bod

Projekt reaguje na starší neaktuální požadavky legislativy pro nakládání s odpady. Obsahuje
řešení směřující k využívání odpadů i k jejich odstranění. Projekt má nižší míru přínosu v
ochraně životního prostředí dle hierarchie nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku.

Specifikace bodového hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií 2023
Dotační oblast

Program obnovy venkova

Číslo dotačního
programu

23POVU1

Název dotačního
programu

Program obnovy venkova

Posouzení regionálního významu
rozdělení všech obcí KHK do tří skupin po 149 (150), odstupňování dle celkové výše daňových příjmů obce za
rok 2021 (příloha s daty bude zveřejněna s dot.programem)

5 bodů

obce s nejnižšími daňovými příjmy rozpočtu (cca. do 4,25 mil. Kč)

3 body

obce s průměrnými daňovými příjmy rozpočtu (cca. do 9,35 mil. Kč)

1 bod

obce s nejvyššími daňovými příjmy rozpočtu (cca. nad 9,35 mil. Kč)

