
 
 

1 
 

Kritéria věcného hodnocení CLLD IROP 21 – 27 

Opatření IROP 21 – 27: 

• Doprava: bezpečná doprava a cyklodoprava 

• Veřejná prostranství 

• IZS 

• Vzdělávání 

• Sociální infrastruktura 

• Kultura: památky, muzea, knihovny 

• Cestovní ruch 

Žádost o podporu musí získat minimálně 50 bodů ve věcném hodnocení. 

1) Název kritéria: Projekt zahrnuje environmentální aspekty 

Cíl: zmírnění negativních vlivů člověka na ŽP 

Popis: Projekt prokazatelně zahrnuje jeden nebo více environmentálních aspektů. Je nutno popsat, 

jakým způsobem projekt zahrnuje jeden nebo více environmentálních aspektů z následujícího 

seznamu: 

• Využití OZE (uznává se při minimálním procentu z rozpočtu projektu ve výši 5 procent nebo při 

prokazatelném využití OZE za vzdělávacím účelem) 

• Preference rekonstrukce existujícího objektu před výstavbou nového objektu 

• Využití brownfieldu 

Bodování: Dva a více aspektů: plný počet bodů. Jeden aspekt: polovina bodů. Žádný aspekt: 0 bodů. 

Použití v IROP: veřejná prostranství, vzdělávání, cestovní ruch 

 

2) Název kritéria: Soulad se strategií obce či mikroregionu 

Cíl: Naučit obce strategicky plánovat, vědět, kam jdeme a aby připravované projekty byly v souladu s 

vizí rozvoje obce (mikroregionu) a směřováním do budoucna. 

Popis kritéria: Projekt je přímo uveden v návrhové části strategického rozvojového dokumentu obce 

(či mikroregionu) nebo v krátkodobém akčním plánu (investičním plánu) vycházejícím a navazujícím na 

příslušný strategický dokument rozvoje obce (či mikroregionu). Strategický dokument obce (či 

mikroregionu) nebo krátkodobý akční plán (či investiční plán) byl schválen příslušnými orgány obce (či 

mikroregionu) před termínem vyhlášení výzvy. Je zveřejněn na internetových stránkách a odkaz na 

příslušnou internetovou stránku je uveden v předloženém záměru projektu. Nebo za poloviční počet 

bodů je téma projektu je uvedeno ve strategii. Viz definice v našich výzvách v minulém období. 

Bodování: Projekt je přímo v akčním plánu nebo ve strategii: plný počet bodů. Téma projektu je obecně 

uvedeno ve strategii: poloviční počet bodů. Obec nemá strategii nebo tam není konkrétní projekt ani 

téma projektu uvedeno: 0 bodů 

Použití v IROP: všechna opatření 
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3) Název kritéria: Ekonomická efektivita projektu 

Cíl: optimální ekonomické nakládání s veřejnými prostředky 

Popis kritéria: Posuzuje se, zda požadovaná výše celkových způsobilých výdajů (CZV) odpovídá 

optimální nákladovosti na jednotku indikátoru – stanovené jako podíl CZV a rozdílu mezi cílovou a 

výchozí hodnotou zvoleného, pro realizaci projektu stěžejního indikátoru, a to k datu ukončení 

hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti v této výzvě MAS. 

Příklad: pokud průměrná hodnota projektů ve věcném hodnocení dané výzvy činí 100 000 Kč, pak 

projekt s požadavkem 90 000 Kč nebo 110 000 Kč dostane 15 bodů (požadavek se od průměru liší o 10 

% toho průměru), projekt s požadavkem 80 000 Kč dostane 30 bodů (požadavek je nižší než průměr, a 

to o 20 % toho průměru) a projekt s požadavkem 120 000 Kč dostane 0 bodů (požadavek je vyšší než 

průměr, a to o 20 % toho průměru). 

„Požadavkem“ se rozumí podíl CZV projektu a rozdílu mezi cílovou a výchozí hodnotou indikátoru 5 00 

01. 

„Průměrnou hodnotou projektů ve věcném hodnocení dané výzvy“ se rozumí aritmetický průměr 

„požadavků“ všech projektů, které postoupily do fáze věcného hodnocení dané výzvy MAS. 

Např. 30 bodů: Požadovaná výše CZV na jednotku indikátoru 5 00 01 "Kapacita podporovaných 
zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení" je: 
- o více než 15 % nižší než průměrná hodnota projektů ve věcném hodnocení dané výzvy. 
(Posuzuje se, o kolik % průměru se liší požadavek právě od toho průměru.) 
 

Např. 15 bodů: Požadovaná výše CZV na jednotku indikátoru 5 00 01 "Kapacita podporovaných 
zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení" je: 
- průměrnou hodnotou projektů ve věcném hodnocení dané výzvy, nebo 
- o max. 15 % nižší než průměrná hodnota projektů ve věcném hodnocení dané výzvy, nebo 
- o max. 15 % vyšší než průměrná hodnota projektů ve věcném hodnocení dané výzvy. 
(Posuzuje se, o kolik % průměru se liší požadavek právě od toho průměru.) 
 

Např. 0 bodů: Požadovaná výše CZV na jednotku indikátoru 5 00 01 "Kapacita podporovaných zařízení 
péče o děti nebo vzdělávacích zařízení" je: 
- o více než 15 % vyšší než průměrná hodnota projektů ve věcném hodnocení dané výzvy. 
(Posuzuje se, o kolik % průměru se liší požadavek právě od toho průměru.) 
 

Použití v IROP: Dle indikátorů ve výzvách bude nutné definovat pro každou výzvu jeden klíčový 

indikátor, podle kterého se bude kritérium posuzovat. Neuvažujeme použití v opatření IZS. Uvažujeme 

o použití u opatření vzdělávání a sociální infrastruktura.  

Použité monitorovací indikátory dle jednotlivých oblastí IROP pro výpočet ekonomické efektivity: 

• Doprava:  

o Bezpečná doprava: 726001 Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním 

opatřením (km) 

o Cyklodoprava: 761101 Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura (km) 
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• Veřejná prostranství: 444001 Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než 

přizpůsobování se změnám klimatu (hektary) 

• Vzdělávání:  

o MŠ: 500401 Počet uživatelů nové nebo modernizované péče o děti za rok 

o ZŠ: 500501 Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok 

• Sociální služby: 554601 Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče 

za rok 

• Kultura: 910052 Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu 

• Cestovní ruch: 910052 Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního 

ruchu 

 

4) Název kritéria: Výše celkových způsobilých výdajů projektu 

Cíl: Distribuce alokace MAS mezi více projektů. 

Popis kritéria: Bodování dle výše celkových způsobilých výdajů dle předem definované škály. 

Bodování:  

• Částka celkových způsobilých výdajů je do 1/3 maximálního limitu celkových způsobilých 

výdajů daných výzvou (tj. 6 mil. Kč nebo méně v případě, že alokace výzvy je nižší) – maximální 

počet bodů. 

• Částka celkových způsobilých výdajů je od 1/3 do 2/3 maximálního limitu celkových 

způsobilých výdajů daných výzvou – poloviční počet bodů. 

• Částka celkových způsobilých výdajů je více než 2/3 maximálního limitu celkových způsobilých 

výdajů daných výzvou – nulový počet bodů. 

Alokace na opatření jsou zveřejněna na webu MAS v sekci IROP. V rámci jednoho opatření mohou být 

vyhlášeny výzvy samostatně na jednotlivé aktivity, např. zvlášť cyklodoprava a bezpečná doprava.  

Použití v IROP: všechna opatření. 

 

5) Název kritéria: Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován 

Cíl: zvýhodnění menších obcí, pro které je obtížnější dosáhnout na dotace z jiných dotačních titulů a 

nemají k dispozici personální podporu zaměstnanců úřadu. 

Popis hodnocení: škála dle počtu obyvatel. Počítá se dle místa realizace projektu. Nepočítají se 

přidružené obce. 

Bodování: Obec, na jejímž území je projekt realizován má více než 10.000 obyvatel. (0 bodů) 

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 5.001 – 10.000 obyvatel. (2 body) 

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 2.501 – 5.000 obyvatel. (4 body) 

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 1.001 – 2.500 obyvatel. (6 bodů) 

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 501 až 1.000 obyvatel. (8 bodů)  

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 500 obyvatel a méně než 500 obyvatel. (10 bodů) 
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Použití v IROP: všechna opatření. 

 

6) Název kritéria: Projekt zahrnuje participaci dětí a mládeže nebo dobrovolnictví (žadatel již s 

dětmi, mládeží nebo dobrovolníky pracuje) 

Cíl: aktivizace dětí a mládeže, budování vztahu dětí a mládeže k místu, regionální identita, podpora 

dobrovolnictví 

Popis: Žadatel dokládá, že má pracuje s dětmi, mládeží nebo využívá či podporuje dobrovolnictví, a to 

ve vztahu k širší oblasti či tématu projektu a zároveň na rámec zákonné povinnosti ve vazbě na hlavní 

předmět činnosti. Žadatel dokládá tuto činnost tak, aby bylo zřejmé, že je to soustavná a pravidelná 

činnost. Jedná se o realizaci minimálně po dobu 3 roky souvisle v době před podáním žádosti o 

podporu, zároveň žadatel musí prokázat, že pořádal každý rok nejméně 3 akce za účasti dětí, mládeže 

nebo dobrovolníků, a to po dobu nejméně 3 let. Lze prokázat i pomocí příspěvkové organizace obce. 

Použití v IROP: cestovní ruch, hasiči, kultura 

Bodování: Splněno: plný počet bodů. Nesplněno: 0 bodů. 

 

7) Název kritéria: Připravenost projektu 

Cíl: Podmínky IROP vyžadují rychlé čerpání alokace. U projektů, které mají již zahájenu realizaci, je 

menší riziko odstoupení žadatele od realizace a nedočerpání alokace, což má vliv na celkovou alokaci 

MAS. 

Popis: Body jsou přidělovány dle stupně připravenosti projektu:  

U projektu je prokazatelně již zahájena stavební realizace, žadatel doložil, že již probíhají stavební práce 

(plný počet bodů). 

V rámci projektu byla ukončena zadávací a výběrová řízení na hlavní aktivity projektu, tj. dle charakteru 

projektu byly doloženy všechny uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce, ale stavební práce ještě 

nebyla zahájeny (poloviční počet bodů). 

Není doložena připravenost projektu dle výše uvedených podmínek (zahájení stavební realizace 

projektu, uzavření zadávacích a výběrových řízení na hlavní aktivity projektu – 0 bodů). 

Úskalí: Žadatel jde do rizika a zahajuje realizaci projektu bez toho, aby věděl, zda obdrží dotaci. Na 

druhou stranu je výhodou, že žadatelé budou z dotace realizovat projekty, které by byly potřebné i bez 

dotace. Zároveň to aspoň v některých opatřeních bude tlačit na rychlé čerpání. 

Použití v IROP: doprava a veřejná prostranství 

Bodování: tři možnosti (plný počet bodů, poloviční, 0 bodů). 
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8) Název kritéria: Působnost sociální služby 

Cíl: Zvýhodnit sociální služby, které budou pokrývat širší území. V IROP budou podporovány jen terénní 

a ambulantní sociální služby, u pobytových sociálních služeb by toto kritérium bylo obtížně 

uplatnitelné. 

Popis: Bodování dle rozsahu působnosti sociální služby: 

Sociální služba působí pouze v rámci jedné obce (vč. přidružených obcí) – 0 bodů 

Sociální služba působí v rámci 2 obcí (vč. přidružených obcí) – poloviční počet bodů 

Sociální služba působí v rámci 3 a více obcí (vč. přidružených obcí) – plný počet bodů 

Použití v IROP: sociální služby 

Bodování: tři možnosti (plný počet bodů, poloviční, 0 bodů). 

 

Souhrn návrhu kritérií dle jednotlivých opatření IROP (vč. váhy kritérií, max. je 100) 

Doprava: 

• Soulad se strategií obce či mikroregionu – max. 20  

• Ekonomická efektivita projektu – max. 20 (0 pokud nebude vhodný indikátor) 

• Výše celkových způsobilých výdajů projektu – max. 25  

• Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován – max. 10 

• Připravenost projektu – max. 25  

Veřejná prostranství: 

• Soulad se strategií obce či mikroregionu – max. 20  

• Ekonomická efektivita projektu – max. 20  

• Výše celkových způsobilých výdajů projektu – max. 20 

• Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován – max. 10 

• Environmentální aspekty – max. 10 

• Připravenost projektu – max. 20  

IZS: 

• Soulad se strategií obce či mikroregionu – max. 30 

• Výše celkových způsobilých výdajů projektu – max. 35 

• Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován – max. 10 

• Projekt zahrnuje participaci dětí a mládeže nebo dobrovolnictví (žadatel již s dětmi, mládeží 

nebo dobrovolníky pracuje) – max. 25 

Vzdělávání: 

• Soulad se strategií obce či mikroregionu – max. 30 

• Ekonomická efektivita projektu – max. 25 

• Výše celkových způsobilých výdajů projektu – max. 25 

• Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován – max. 10 
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• Environmentální aspekty – max. 10 

Sociální infrastruktura: 

• Soulad se strategií obce či mikroregionu – max. 20 

• Ekonomická efektivita projektu – max. 20 

• Výše celkových způsobilých výdajů projektu – max. 25 

• Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován – max. 10 

• Působnost sociální služby – max. 25 

Kultura: 

• Soulad se strategií obce či mikroregionu – max. 25 

• Ekonomická efektivita projektu – max. 25  

• Výše celkových způsobilých výdajů projektu – max. 25  

• Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován – max. 10 

• Projekt zahrnuje participaci dětí a mládeže nebo dobrovolnictví (žadatel již s dětmi, mládeží 

nebo dobrovolníky pracuje) – max. 15  

Cestovní ruch: 

• Soulad se strategií obce či mikroregionu – max. 20  

• Ekonomická efektivita projektu – max. 20  

• Výše celkových způsobilých výdajů projektu – max. 20 

• Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován – max. 10 

• Environmentální aspekty – max. 15 

• Projekt zahrnuje participaci dětí a mládeže nebo dobrovolnictví (žadatel již s dětmi, mládeží 

nebo dobrovolníky pracuje) – max. 15  

 


