Specifikace bodového hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií 2023
Dotační oblast

Životní prostředí a zemědělství

Číslo dotačního

Název dotačního programu

23ZPD02

Opatření k zadržování vody v krajině

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

Popis projektu obsahuje všechny důležité údaje, aktivity jsou zdůvodněny, vhodně
navrženy, nechybí žádný z požadovaných údajů.

4 body

Popis projektu obsahuje všechny důležité údaje, aktivity jsou zdůvodněny, vhodně
navrženy, chybí pouze některý z údajů nepodstatného charakteru (mimo údajů pro
výpočet specifických kritérií).

3 body

Popis projektu obsahuje všechny důležité údaje, aktivity jsou zdůvodněny, vhodně
navrženy, chybí pouze některý z údaje pro výpočet specifických kritérií.

2 body

Není uveden dostatečný popis projektu, nejsou uvedeny údaje pro výpočet
specifických kritérií.

1 bod

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,

Využití finančních prostředků, jednotlivé nákladové položky, přiměřenost výdajů na jednotlivé
5 bodů
4 body

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.

3 body

Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) je úplný, ale v některých částech
není odůvodněný, obsahuje drobné chyby (např. neuznatelné výdaje).

2 body

Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) je účelový nebo obsahuje chyby.

1 bod

Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) jako celek není odůvodněný,
přiměřený, nebo je zcela nesrozumitelný.
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Přínos navrhovaného projektu k akumulaci srážkových vod, zpomalení odtoku a zadržení
srážkových vod na území
a) Výstavba, rekonstrukce či oprava malých vodních nádrží (především přírodě blízkého
charakteru) včetně hrází, přelivů, nápustných a výpustných zařízení za účelem posílení
5 bodů retence a akumulace vody v krajině.
c) Vytváření a obnova tůní, mokřadů nebo obnova říčních ramen v nivě vodního toku,
jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí.
b) Úpravy a revitalizace koryt vodních toků včetně pomístních zásahů umožňujících
4 body
proces renaturace vodního toku a nivy.
d) Opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku - zasakovací
3 body
průlehy, travní pásy, apod..
2 body
1 bod

e) Stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku - příkopy, terasy, hrázky, apod..
f) Preventivní protierozní opatření - zakládání a obnova mezí, remízů, větrolamů.
g) Opatření vedoucí k eliminaci negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině.

Technické řešení, nápaditost, specifičnost
5 bodů Použití v co nejvíce možné míře přírodního materiálu při vytváření opatření (např.:
opevnění, zpevnění břehů vegetačními plůtky apod.)
4 body V minimálním měřítku je použit nevhodný stavební materiál.
3 body

Z poloviny je na stavbu požit nepřírodní stavební materiál, beton, těžký kamenný
zához….

2 body Převažující část je navrhována z betonu a nepřírodních materiálu.
1 bod

Použití nevhodného materiálu v částech stavby, kde je možné použít přírodního
materiálu (betonové nádrže, opevnění toku, zdrže opevněné těžkým kamenným
záhozem, použití nepřírodního stavebního materiálu….).

Další přínosy v podobě hospodářského využívání srážkových vod, ekologicko-stabilizačních
funkcí, doplňkových funkcí (požární, rekreační apod.)
5 bodů pět dalších přínosů - popsané, odůvodněné
4 body čtyři další přínosy - popsané, odůvodně
3 body tři další přínosy - popsané, odůvodněné
2 body dva další přínosy - popsané, odůvodněné
1 bod jeden další přínos - popsaný, odůvodněný
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Posouzení regionálního významu
Projekt je v souladu s rozvojovými dokumenty Královéhradeckého kraje s přínosem pro oblast
životního prostředí nebo zemědělství.
Projekt místního významu s přínosem pro oblast životního prostředí nebo zemědělství v
3 body
Královéhradeckém kraji.
Projekt regionálního (krajského) významu s přínosem pro oblast životního prostředí nebo
5 bodů zemědělství v Královéhradeckém kraji.
1 bod

