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Kritéria 
pro výběr žádostí podaných podle podmínek podprogramu 

117D512 Podpora regenerace panelových sídlišť 
pro rok 2015 

 
 

Maximálně 100 bodů 

 

1. Kvalita projektu RPS – hodnocení ÚÚR  

Kvalitu projekt a soulad s nařízením vlády 494/2000 Sb.  Max. body  70 

< 101  10 

101- 200  25 

201 - 300  40 

301 - 400  55 

401 - 500  70 

Doklad  Hodnocení 

V rámci hodnocení kvality je maximální bodový zisk 500 bodů. 
 
Komplexnost  - váha kritéria 20% 
Posouzení, zda projekt řeší komplexně regeneraci sídliště a nezaměřuje se pouze na jednotlivé    
dílčí problémy sídliště                                                
 
Vypovídací úroveň projektu- váha kritéria 15% 
Posouzení, zda projekt je srozumitelný i pro veřejnost, má vypovídací schopnost a názornost, 
posouzení jeho formální a estetické úrovně. 
 
Věcná provázanost  - váha kritéria 25% 
Posouzení, zda ukončení všech záměrů regenerace je v přijatelném časovém horizontu, 
harmonogram respektuje prioritu etap a řeší postupně nejpalčivější problémy sídliště, zda etapy jsou 
logicky provázány tak, aby postupem realizace záměrů nebyly znehodnoceny předchozí provedené 
práce atd.) 
 
Projekt a veřejnost – váha kritéria 10% 
Posuzuje se respektování přání, požadavků a připomínek občanů, které vyplynuly z ankety a 
projednávání projektu, reakce projektu na tyto podněty, práce s veřejností, způsob propagace a 
seznámení veřejnosti s projektem atd. 
 
Řešení sociálních a společenských problémů  - váha kritéria 30% 
Posuzuje se předcházení segregaci, posouzení, jak projekt reaguje na výsledky údajů o 
demografickém vývoji a věkové skladbě obyvatel, zda se projekt zabývá volným časem mládeže, 
prevencí kriminality, řeší bezbarierové přístupy, specifické problémy obyvatel vyššího věku, řeší 
příležitosti pro společenské kontakty atd. 
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2. 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 

Město se nenachází ve státem podporovaném regionu 0 

Město se nachází ve státem podporovaném regionu 10 

Doklad   Žádost 

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

 

 

3. Zatížení obce panelovou výstavbou   
Poměr bytů vystavěných panelovou technologií ku 
celkovému počtu trvale obydlených bytů v obci.  Max. počet bodů 20 

Obce s procentem menším než 35,71%  0 

Obce s procentem 35,71 – 45,22 včetně 10 

Obce s procentem vyšším než  45,22%  20 

Doklad   Žádost 

 Statistické údaje o počtu bytů  
 

 

 

 

 

 

Pořadí doručení žádosti 

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

Doklad  Razítko podatelny. 

 

 

 

 


