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Kritéria 

pro výběr žádostí podaných podle podmínek podprogramu 
117D513 Podpora výstavby technické infrastruktury 

pro rok 2015 
 

Maximálně 100 bodů 
 

1. Místo realizace 

Zvýhodněny budou projekty, které se realizují v obci 
nacházející se ve státem podporovaném regionu dle 
přílohy usnesení vlády č. 344 ze dne 15. 5. 2013 

Max. počet bodů 10 

Obec se nachází ve státem podporovaném  regionu  10 

Obec se nenachází ve státem podporovaném regionu 0 

Doklad  Žádost 

Usnesení vlády č. 344 ze dne 15. 5. 2013 

 

2. Škody vzniklé v rámci povodní 2009, 2010 a 2013 

Zvýhodněny budou obce, které měly v rámci povodní 
2009, 2010 a 2013 zasaženy obytné domy  

Max. počet bodů 30 

Obec se nachází na území, pro které bylo v roce 2009, 
2010 a 2013 vyhlášen krizový stav, nebo stav nouze 

30 

Obec se nenachází na území, pro které bylo v roce 2009, 
2010 a 2013 vyhlášen krizový stav, nebo stav nouze 

0 

Doklad  
Strategie obnovy území postižených 
povodněmi.   
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3. Občanská vybavenost obce 

Zvýhodněny budou obce, které mají vyšší občanskou 
vybavenost a proto vyšší předpoklady pro následnou 
výstavbu bytových jednotek. 

Max. počet bodů 30 

Pošta, ordinace lékaře, lékárna   

Za každý z uvedených příkladů získá 
žadatel 7,5 bodů  

Pro získání stanovených bodů stačí splnit 
jednu z možností v řádku. 

Základní škola 

Železniční nebo autobusová zastávka 

Společenské nebo sportovní zařízení (např. hostinec 
se sálem, společenský dům, sportoviště, tělocvična ) 

Doklad  
Příloha žádosti: 

 zdůvodnění potřebnosti stavby  

 

4. Vybavenost obce sítěmi 

Kritérium má zvýhodnit obce, u kterých nehrozí 
prodlužování následné výstavby z důvodu 
nedostatečnosti inženýrských sítí.   

Zvýhodněny budou obce, ve kterých se nachází, nebo 
je ve výstavbě následující infrastruktura: 

Max. počet bodů 30 

a) vodovod  10 

b) kanalizace  10 

c) čistírna odpadních vod 10 

Doklad  

Žádost: 
 souhrnná technická zpráva a 

situace širších vztahů stavby 

 

Pořadí doručení žádosti 

V případě, že více žádostí bude mít stejný počet bodů, rozhodne při výběru datum doručení 
žádosti na MMR. 

Doklad  Razítko podatelny. 

 


