Kritéria
pro výběr žádostí podaných podle podmínek podprogramu
117D0630 Podpora výstavby technické infrastruktury
pro rok 2019
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
Žádost
Usnesení vlády č. 344 ze dne 15. 5. 2013

Doklad

2. 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

Základní škola
Železniční nebo autobusová zastávka
Společenské nebo sportovní zařízení (např. hostinec
se sálem, společenský dům, sportoviště, tělocvična)

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

Věcné zdůvodnění potřebnosti stavby

Doklad

1

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

max. počet bodů 30

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

10

b) kanalizace

10

c) čistírna odpadních vod

10
Věcné zdůvodnění potřebnosti stavby

Doklad

4. Žádost
Hodnotí se kvalita žádosti a připravenost akce
max. počet bodů 30
Kvalita předložené žádosti.
Hodnotí se formální stránka předložené žádosti, tzn. předložení
informací a příloh požadovaných výzvou a podmínkami podprogramu.

max. počet bodů 10

žádost obsahuje všechny požadované informace a přílohy
ve formě a rozsahu předepsanými Metodickým pokynem

10

v žádosti chybí max. 2 informace nebo přílohy, jejichž formu
a rozsah předepisuje Metodický pokyn nebo naopak žádost
obsahuje 2 nadbytečné informace a přílohy

5

v žádosti chybí 3 a více informací nebo příloh, jejichž formu
a rozsah předepisuje Metodický pokyn nebo naopak žádost
obsahuje 3 a více nadbytečných informací a příloh

0

Příprava akce
Hodnotí se připravenost akce k realizaci a čerpání dotačních
prostředků v okamžiku předložení žádosti.

max. počet bodů 20

na akce je vydáno povolení stavby a žadatel má zpracovanou
projektovou dokumentaci pro provedení stavby

20

na akci je vydáno pravomocné povolení stavby

10

na akci je vydáno nepravomocné povolení stavby

0
Žádost

Doklad

2

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

Doklad

3

