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Program LEADER „Měníme Hranicko“ 

 

 
 
 

Metodický pokyn pro hodnocení projektů  
k Výzvě č. 1/2010 

v rámci Fiche č.5 Veřejná prostranství  
 
 
 
 

 
Tento pokyn slouží jako podrobný výklad obsahu a míry naplnění Preferenčních kritérií pro 

členy Výběrové komise MAS a žadatele, kteří předkládají Žádost o dotaci na realizaci 
projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER „Měníme Hranicko“ a to ve 

Výzvě č. 1/2010. 

 
 
Místní akční skupina Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 
Tř. 1. Máje 2063, 753 01 Hranice 
Tel. 581 601 716, email: ropa@regionhranicko.cz  
 
Kontaktní osoby: 
Mgr. František Kopecký – manažer MAS 
Tel. 773 583 020, email: f.kopecky@regionhranicko.cz 
 
Lucie Machová – administrativní pracovnice  
Tel. 773 593 020, email: l.machova@regionhranicko.cz 
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Co jsou to preferenční kritéria, k čemu slouží 
 
Preferenční kritéria jsou hodnotícím nástrojem, kterým Výběrová komise posoudí Vaši žádost. Míra 
naplnění preferenčních kritérií ve spojitosti s obsahem a zaměřením Vašeho projektu formuje 
výstupy. Hodnocení preferenčních kritérií následuje po kontrole úplnosti, administrativní kontrole a 
kontrole přijatelnosti. Podrobnosti o kontrolách naleznete v kap. 1.5. Příručky pro žadatele k Výzvě 
č. 1/2010 v Programu LEADER “Měníme Hranicko” (dále jen Příručky pro žadatele.)  
 
Jak je již vysvětleno v Příručce pro žadatele, Program rozvoje venkova má své vlastní cíle 
s celorepublikovým dopadem na rozvoj venkova. K jejich naplňování slouží jednotlivé osy a opatření 
tohoto programu. Jedním z nástrojů dosažení těchto cílů je tedy i Osa IV. - Program LEADER 2007-
2013, jehož se Rozvojové partnerství účastní. Stejně tak i Rozvojové partnerství má své vlastní 
specifičtější cíle, které jsou ušité na míru potřebám našeho regionu, zároveň jsou ovšem v souladu 
s cíli PRV. MAS si tyto vlastní specifické cíle stanovila ve Strategickém plánu LEADER (dále jen SPL) 
„Měníme Hranicko“. Také Fiche mají své konkrétní cíle, které jsou jakýmsi dílčím rozpracováním cílů 
SPL „Měníme Hranicko“. Celou tuto „soustavu“ si představme jako pyramidu, kde odspodu široká 
paleta konkrétních cílů Fichí pomáhá naplnit specifické cíle SPL, ty pak přispívají k naplňování 
„nejvyšších“ a nejobecnějších cílů PRV, které jsou na vrcholu této pyramidy. 
 
Aby bylo naplňování všech těchto cílů kontrolovatelné, měřitelné a porovnatelné, uvádí SPL a 
jednotlivé Fiche sady tzv. monitorovacích indikátorů, SPL pak také koncové hodnoty, jichž by měly 
indikátory po ukončení programu dosáhnout. MAS má tedy jasný zájem na co největším naplňování 
těchto monitorovacích indikátorů. Jelikož je toto naplňování realizováno právě podporou projektů 
koncových žadatelů, preferuje MAS takové projekty, které jí s naplňováním indikátorů a tedy plněním 
svých cílů pomohou nejvíce.  
 
Aby řídící orgán PRV zvýšil MASkám motivaci k naplňování daných cílů, používá v programu LEADER 
nástroj finanční motivace. Ten spočívá v tom, že od roku 2011 celých 30% finančních prostředků 
určených každý rok pro všechny MAS účastnící se LEADERu a jejich vybrané projekty, rozdělí právě 
podle plnění těchto monitorovacích indikátorů. Pro MAS i pro žadatele tak má naplňování indikátorů 
ještě jeden zásadní rozměr. Čím úspěšnější v naplňování indikátorů budeme, tím více prostředků na 
realizaci Programu LEADER během 6ti let získáme a budeme moci na Hranicku rozdělit.  
 
Celý výše uvedený metodický postup vychází z pravidel Osy IV. LEADER PRV a je závazný pro všechny 
MAS účastnící se Programu LEADER 2007-2013.   
 
Ze všech výše uvedených důvodů jsou proto v jednotlivých Fichích stanoveny tzv. preferenční 
kritéria, která pomohou seřadit podané žádosti dle toho, jak která žádost naplňuje cíle dané Fiche, 
SPL „Měníme Hranicko“ i PRV. 
 
Existují dva druhy preferenčních kritérií:  

a) Povinná preferenční kritéria 
jsou stanovena Ministerstvem zemědělství a dána pravidly PRV, jsou tak shodná nejen pro 
všechny Fiche Programu LEADER „Měníme Hranicko“, ale i pro všechny Fiche všech ostatních 
MAS v ČR účastnících se Programu LEADER 2007-2013. MAS však při tvorbě Fichí každému 
povinnému preferenčnímu kritériu stanovila rozdílné maximální bodové hodnoty, a to pro 
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každou Fichi zvlášť, tj. u každé Fiche je dle jejího zaměření dané kritérium méně či více 
rozhodující.  

               
b) Preferenční kritéria stanovená MAS 
Pravidla PRV umožňují MASkám při přípravě Fichí zařadit také vlastní preferenční kritéria, které 
zohledňují cíle a zaměření Fichí a Strategického plánu LEADER. Každá Fiche v Programu LEADER 
„Měníme Hranicko“ tak má vlastní sadu těchto preferenčních kritérií.  

 
Seznam a maximální bodové hodnoty jednotlivých kritérií najdete na Řádku 26. Preferenční kritéria 
příslušné Fiche nebo ve fotokopii na další straně. Na základě míry jejich naplnění, které budete 
deklarovat v Žádosti, pak Váš projekt oboduje Výběrová komise MAS a sestaví pořadí projektů za 
každou Fichi. (Podrobnosti o procesu hodnocení žádostí viz kap. 2.5. Příručky pro žadatele.) 
 
Popis naplnění jednotlivých preferenčních kritérií ve Vašem projektu je nutno 
jasně uvést v kapitole 6.2. Přílohy č.1 Osnova projektu (viz Příručka pro žadatele 
kap. 2.3.). V případě, že údaje relevantní pro zisk bodů v daném kritériu jsou obsaženy na 
jiných místech Osnovy či v jiných přílohách, postačí v této kapitole naplnění kritéria stručně 
shrnout a odkázat na příslušná místa v Žádosti. Upozorňujeme ovšem, že bez tohoto shrnutí 
a odkazů nebude hodnotitel považovat dané preferenční kritérium za naplněné!!!  

 

Žadatel se k naplnění kritérií zavazuje předem a dle Pravidel musí být schopen 
prokázat tyto skutečnosti kdykoliv na vyžádání, při kontrolách během 
realizace i v období vázanosti projektu na účel. Neplnění preferenčních 
kritérií, za které žadatel získal preferenční body, bude ze strany SZIF 
sankcionováno a může vést až k neproplacení/vracení dotace. Proto prosíme, 
uvádějte do Vaší Žádosti jen pravdivé, reálné a splnitelné hodnoty!!!   
 

Přehled preferenčních kritérií ve Fichi č.5 
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Fiche č.5 Veřejná prostranství 
 

Kritérium 1: Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa (5 bodů) 
 

Škála uděluje se pouze 0 nebo 5 bodů 

Základní definice 
5 bodů získá projekt, který se zaváže k vytvoření 1 či více 
pracovních míst dle pravidel níže 

 
Podrobnou a závaznou definici tohoto pracovního místa uvádí Příloha A Samostatné přílohy 
9 Pravidel IV.1.1. (str. 272), podmínky udržitelnosti takovéhoto pracovního místa uvádí 
Řádek 19. Podmínka 2. Fiche, vysvětlující komentář k obému pak Příručka pro žadatele 
kap.1.2.2., komentář k Řádku 19., Podmínka 2. (str. 11) 
Žadatel se k naplnění kritéria zavazuje předem, dodržení závazku bude pravidelně 
kontrolováno.  
Na tomto místě je potřeba upřesnit znění tohoto kritéria, které muselo být doslovně 
převzato z Pravidel MAS. Slovo „každého“ v tomto případě neznamená, že by se bodový zisk 
násobil (za 1 pracovní místo 5 bodů, za 2 místa 10 bodů). Výkladové znění je: 5 bodů získá 
ten projekt, v rámci něhož dojde k vytvoření alespoň jednoho nového trvalého pracovního 
místa.  
 

Kritérium 2: Uplatňování inovačních přístupů (5 bodů) 
 

Škála uděluje se 0 až 5 bodů  

Základní definice 
0 až 5 bodů získá projekt dle toho, jaké vlastní inovační 
přístupy žadatel v projektu uplatní  

 
MAS preferuje uplatňování inovačních přístupů, přičemž pro potřeby hodnocení rozděluje 
inovace na 2 druhy dle specifikace v Řádku 13. Fiche: 

 
 
Předmětem hodnocení tak jsou v tomto kritériu pouze vlastní inovace žadatele.  
 
Pzn.: Evropská komise používá následující definici inovace: Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb 
a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace 
práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly.  
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Váš projekt tak může v předmětu a způsobu realizace uplatnit jakékoliv vlastní 
identifikovatelné a pro daný projekt skutečně přínosné inovační přístupy. Inovace nesmí 
odporovat zásadám a pravidlům Programu LEADER a jejich využití musí být dostatečně 
popsáno v kapitole 6.2. Osnovy projektu.  
Inspiraci lze také hledat ve shrnujícím soupisu inovačních přístupů, které si MAS určila jako 
prioritní v SPL „Měníme Hranicko“. Na tomto místě uvádíme jen ty, které lze smysluplně 
využít v projektech realizovaných v rámci této Fiche:  

 
SPL „Měníme Hranicko“ (strany 31 a 32), kap. 6.3. Zapojení inovačních prvků (výběr): 
Mobilizace místních zdrojů (průřezová inovace, relevance: všechny priority): 
Venkovské komunity zpravidla trpí nedostatkem finančních zdrojů pro rozjezd nových socio-ekonomických 
aktivit či pro spolufinancování projektů. Realizací programu bude odzkoušeno využívání věcného plnění 
spolufinancování projektů stejně jako využití finančních příspěvků partnerů projektu z řad spolupracujících 
subjektů na spolufinancování projektu. Spolufinancování projektů bude nastaveno na nižší než maximální úrovni 
a žadatelům bude poskytována podpora při zavádění metody spolufinancování metodou věcného plnění nebo 
využití darů partnerů. Průřezovým tématem bude mobilizace místních nefinančních zdrojů komunit, zejména 
dobrovolné práce obyvatel.  
Propojování sektorů rozvoje regionu - obnovitelné zdroje energie, cestovní ruch, revitalizace obcí, lesní 
hospodářství (průřezová inovace, relevance: všechny priority). 
Realizací SPL dojde k propojování různých sektorů rozvoje regionu. Prostřednictvím obnovitelných zdrojů 
energie dojde k propojení rozvoje zemědělství s rozvojem lesního hospodářství, díky rozvoji cestovního ruchu 
dojde k propojení cestovního ruchu s rozvojem místních zemědělských a potravinářských produktů, veřejná 
prostranství propojí rozvoj lesnické infrastruktury a revitalizaci obcí. V neposlední řadě je průřezovým tématem 
efektivní využívání místních zdrojů, které je integrováno do všech opatření SPL.  
Program „Měníme Hranicko“ (průřezová inovace, relevance: všechny priority): 
Program je zaměřen na podporu zapojování mladých lidí do 30 let do procesu rozvoje regionu. Program 
aktivizuje a podněcuje „nedospělé“ k zapojení a spoluvytváření budoucnosti regionu, který je a bude jejich 
domovem. Program byl rozběhnut již během přípravy SPL a s jeho pokračováním se počítá i ve fázi realizace. 
Na koordinaci programu se bude podílet poradní skupina mládež (viz kap. 11).  
Uplatnění metod komunitního plánování (sektrová inovace, relevance: revitalizace obcí):Žadatelé 
v opatření Veřejná prostranství a Kultura a sport budou motivováni k uplatnění metod komunitního plánování 
pro zapojení veřejnosti do realizace programu. V období 2005 – 2007 v regionu probíhal mezinárodní subprojekt 
RECOVER (INNOREF, Interreg IIIC), který otestoval využití metody komunitního plánování v praxi. Na 
zkušenosti bude navázáno při realizaci SPL v prioritě revitalizace obcí. 
 
 

Kritérium 3: Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na 
součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství 
(3 body) 

 
Škála projekt může získat 0 až 3 body  

Základní definice 
Projekt získá body dle toho, jak naplňuje 2 níže uvedené 
skutečnosti (a, b) 

Kritérium je zaměřeno na preferenci projektů, které během přípravy a realizace využívají 
přínosu spolupráce.   

a) 2 body získá projekt, který se zaváže k faktické spolupráci na realizaci projektu se 
subjekty z jiných odvětví místního hospodářství. Může se jednat např. o finanční 
příspěvek, doplnění prostranství o nové prvky na náklady subjektu, zajištění 
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vybraných prací subjektem apod. Žadatel pak naplnění této skutečnosti doloží 
v monitorovací zprávě o realizaci projektu. 

 
b) 1 bod zíká projekt, který navazuje na nějaký jiný ukončený/realizovaný projekt vlastní 

nebo z jiných odvětví místního hospodářství  
 
 

Kritérium 4: Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let (2 body) 

 
Škála uděluje se pouze 0 nebo 2 body 

Základní definice 
Projekt získá 2 body, pokud je mládež zapojena do přípravy 
či realizace projektu. 

 
2 body získá projekt, pokud mládež do 30 let byla zapojena do přípravy nebo bude zapojena 
do realizace projektu. Hodnotitel udělí body pouze v případě, že zapojení bylo či bude 
dostatečně intenzivní a identifikovatelné.  
 
 

Kritérium 5: Zaměření dopadů projektu na ženy (2 body) 

 
Škála uděluje se 0, 1 nebo 2 body 

Základní definice 
Projekt získá 2 body, pokud jsou ženy zapojeny do přípravy 
či realizace projektu. 

 
2 body získá projekt, pokud ženy byly zapojeny do přípravy nebo budou zapojeny do 
realizace projektu. Hodnotitel udělí body pouze v případě, že zapojení bylo či bude 
dostatečně intenzivní a identifikovatelné.  
 
Kritérium 6: Projekty se zkrácenou dobou realizace tzn. méně než 12 měsíců (0 bodů) 
 
Toto kritérium se ve Výzvě č.1/2010 nijak nehodnotí. Z Fiche nejde z technických důvodů 
vymazat. Žadatel tak má dle Pravidel IV.1.2. na realizaci svého projektu maximální lhůtu 24 
měsíců od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace (36 měsíců v případě financování 
formou leasingu). 
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Kritérium 7: Zapojení obyvatel do přípravy projektu metodami komunitního 
plánování (9 bodů) 

 
Škála uděluje se 0 až 9 bodů 

Základní definice 
Celkový počet bodů bude součtem udělených bodů dle naplnění 
jednotlivých skutečností uvedených v bodech a), b), c). Každá 
skutečnost je hodnocena škálou 0 až 3 body. 

 
Předmětem hodnocení tohoto kritéria je míra naplnění 3 níže uvedených skutečností, které 
dohromady vytvářejí obraz o kvalitě zapojení obyvatel do plánování projektu. Toto tzv. 
komunitní plánování je souborem technik, jímž je věnována kapitola 3, str. 39 Příručky pro 
žadatele. Hodnotitel tak ohodnotí míru naplnění každé z následujících 3 skutečností 
samostatně bez jejich vzájemných vztahů, a kvalita zapojení obyvatel/členů se ukáže 
v konečném součtu bodů za toto kritérium. Hodnotitel za každou skutečnost udělí 0 až 3 
body:  

a) Použití vhodných technik komunitního plánování  
Hodnotitel na základě svého uvážení udělí projektu 0 až 3 body dle toho, jaké techniky 
komunitního plánování byly při přípravě projektu využity, zda použité techniky byly 
dostatečné vzhledem k předmětu projektu, zda bylo využito více navzájem se vhodně 
doplňujících technik, zda použití těchto technik vedlo ke skutečnému aktivnímu zapojení 
zúčastněných do procesu přípravy projektu, zda je použití technik komunitního plánování 
v Žádosti dostatečně zdokladováno.  
 

b) Počet lidí zapojených do plánování projektu 
Hodnotitel na základě svého uvážení udělí projektu 0 až 3 body dle toho, jak velké procento 
obyvatel obce/členů spolku/zástupců jednotlivých cílových skupin bylo do přípravy projektu 
zapojeno. Předmětem hodnocení není absolutní počet zapojených, ale spíše jejich poměr 
k počtu budoucích uživatelů/obyvatel obce, zda se do přípravy zapojili zástupci všech 
cílových skupin projektu atd. 
 

c) Kvalita a včasnost procesu zapojení 
Hodnotitel na základě svého uvážení udělí projektu 0 až 3 body dle toho, jak včasné 
vzhledem k jednotlivým fázím přípravy projektu bylo zapojení obyvatel/členů do tohoto 
procesu, nakolik mohli účastníci komunitního plánování ovlivnit výslednou podobu projektu, 
zda tam, kde nebylo lze z nejrůznějších důvodů měnit technické parametry projektu, byly 
výsledkem zapojení obyvatel/členů alespoň připomínky a návrhy k budoucímu využití 
předmětu projektu 
 
Hodnotitelé mohou v tomto kritériu srovnávat jednotlivé Žádosti dané Fiche mezi sebou 
navzájem a hodnocení tomuto srovnání přizpůsobit.   
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Kritérium 8: Zapojení obyvatel do realizace projektu (3 body) 

 
Škála Projekt získá 0 až 3 body 

Základní definice 
Projekt získá 0 až 3 body dle procentní míry realizace 
formou věcného plnění obyvateli obce/členy spolku 

 
Předmětem hodnocení v tomto kritériu je zapojení obyvatel/členů spolku do samotné 
realizace projektu a to formou věcného plnění.  

Do výpočtu poměru věcného plnění se nezapočítává celkový rozpočet projektu, ale pouze 
částka vlastního spolufinancování. Až z této částky žadatel vypočítá, jak velkou část vlastního 
spolufinancování zajistí věcným plněním. Hodnotitel udělí body dle toho, zda se žadatel 
zaváže alespoň k 3% (1 bod), 6% (2 body) nebo 10% (3 body) výdajů, které zajistí věcným 
plněním. Věcným plněním lze zajišťovat pouze stavební práce uvedené v katalogu 
stavebních prací RTS Brno. Více informací o věcném plnění viz Příručka pro žadatele řádek 
20, str. 13 )   

 
 

Kritérium 9: Veřejné prostranství se nachází u turistické atraktivity (5 bodů) 

 
Škála uděluje se pouze 0 nebo 5 bodů 

Základní definice 
5 bodů získá projekt, který svou plochou přiléhá k/ sousedí/ 
nachází se uvnitř turistické atraktivity dle seznamu níže.   

 
MAS preferuje takové projekty, u nichž vzniklé/obnovené veřejné prostranství nebude 
sloužit jen samotným obyvatelům obce, ale nalezne využití i v oblasti cestovního ruchu jako 
prostor zatraktivňující danou lokalitu pro turistické návštěvníky. 
 
5 bodů tak získá projekt, jehož předmětem je veřejné prostranství ležící na/ ležící v/ 
přilehájící k některé z těchto turistických atraktivit regionu Hranicko: 
 
Městská památková zóna Hranice, hranické viadukty, areál Lázní Teplice n.B., Zbrašovské 
aragonitové jeskyně, Hranická propast, Městská památková zóna Potštát, národní přírodní 
rezervace nebo přírodní rezervace na území regionu Hranicko, cyklotrasa „Po stopách 
využívání vodní a větrné energie“, cyklotrasa „Krajem kamenných křížů, božích muk a 
památných stromů“, značené pěší turistické trasy a hipostezky v regionu Hranicko, 
Maršálkův větrný mlýn Partutovice, Červekův větrný mlýn Skalička, Humplíkův mlýn Střítež 
n.L., Porubský mlýn, Památník rozvodí mezi Hranicemi a Bělotínem, zámek Hustopeče, tunel 
ve Slavíči, zámek Všechovice, hřbitov Všechovice 
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Kritérium 10: Veřejné prostranství se nachází u objektu či služby občanské 
vybavenosti (5 bodů) 

 
Škála uděluje se pouze 0 nebo 5 bodů 

Základní definice 
5 bodů získá projekt, který svou plochou přiléhá k/ sousedí/ 
nachází se u objektu či služby občanské vybavenosti.   

 
MAS preferuje takové projekty, u nichž vzniklé/obnovené veřejné prostranství zatraktivní 
okolí objektů a služeb občanské vybavenosti. 
 
5 bodů tak získá projekt, jehož předmětem je veřejné prostranství přiléhající k/ sousedící/ 
nacházející se u objektů a služeb občanské vybavenosti jako jsou např. úřady, školy, školky, 
pošta, knihovny, muzea, prodejny, restaurace, opravny, služby občanské vybavenosti, 
kostely, kaple, hřbitovy, autobusové zastávky apod.  
 
 

Kritérium 11: Začlenění mobiliáře do projektu (4 body) 

 
Škála uděluje se pouze 0, 2 nebo 4 body 

Základní definice 
Projekt získá po 2 bodech za naplnění 2 níže uvedených 
skutečností (a, b) 

 
MAS preferuje takové projekty, jejichž předmětem není pouhá obnova veřejného 
prostranství, co se týče úprav povrchů, osazení zeleně apod., ale řešící také instalaci 
mobiliáře a jeho účelnost pro uživatele .  
 

a) 2 body získá projekt, jehož součástí je instalace/obnova mobiliáře. 
b) 2 body udělí projektu na základě svého uvážení hodnotitel dle toho, jak bude 

pořizovaný mobiliář účelný vzhledem k předmětu projektu. Účelností se pro toto 
hodnocení rozumí především rozsah, využitelnost, skladba a poměr výdajů  na 
mobiliář vzhledem k předmětu projektu.   

 

Kritérium 12: Nové prvky zvyšující atraktivitu veřejného prostranství (9 bodů) 

 
Škála uděluje se 0 až 9 bodů 

Základní definice 
0 až 9 bodů získá projekt dle toho, jaké nové prvky zvyšující 
atraktivitu prostranství bude přinášet  

 
MAS preferuje takové projekty, jejichž předmětem není pouhá obnova veřejného 
prostranství, co se týče úprav povrchů, osazení zeleně a mobiliáře, ale řešící také instalaci 
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nových atraktivních prvků (např. malé hřiště, skluzavky, prolézačky, interaktivní hrací prvky, 
informační tabule vztahující se k místu realizace, poutače, vodní prvky a další, jež 
ponecháváme na fantazii žadatele).  
 
Hodnotitel na základě svého uvážení udělí projektu 0 až 9 bodů dle toho, jaké interaktivní 
prvky budou na prostranství umístěny. Hodnocen bude rozsah, využitelnost a poměr výdajů 
na tyto prvky vzhledem k předmětu projektu.   
Pzn.: Oproti roku 2008 doznala Fiche č.5 zásadní změny, která nově umožňuje velkou škálu těchto 
interaktviních prvků zahrnout mezi způsobilé výdaje projektu. Fiche č.5 totiž byla pro rok 2010 
rozšířena o vedlejší opatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby, a tím o příslušné kódy (podrobnosti 
viz Příručka pro žadatele str. 16,17). I tyto kódy mají však svá omezení a každý Vámi plánovaný 
interaktivní prvek doporučujeme zkonzultovat s pracovníky MAS. Pro udělení bodů tedy není nutné 
čerpat výdaje na interaktivní prvky z těchto kódů vedlejšího opatření. Nadále trvá možnost zařadit do 
projektu tyto prvky i za cenu toho, že instalace takového prvku nebude způsobilým výdajem projektu. 
 
 

Kritérium 13: Soulad s místním plánem rozvoje (6 bodů) 

 
Škála uděluje se pouze 0 nebo 6 bodů 

Základní definice 
6 bodů získá projekt, jenž je v souladu s příslušnými 
pasážemi rozvojového dokumentu obce, kde se projekt 
realizuje  

 
6 bodů získá projekt, který prokáže soulad s rozvojovým dokumentem obce, na jejímž 
katastrálním území se projekt realizuje dle podmínek níže. 
 
Pro účely hodnocení tohoto kritéria je potřeba nejprve definovat rozvojový dokument obce, 
na jehož katastrálním území se projekt realizuje. Takovýto strategický dokument musí 
splňovat nejméně tyto podmínky: 

- Dokument byl vytvořen na základě odborné analýzy 
- Z dokumentu jsou patrné priority, vize, nástroje, cíle rozvoje a jejich vnitřní 

provázanost 
- Dokument musí obsahovat nejméně seznam akcí programu obnovy na úseku 

osvětových, kulturních a společenských akcí, akcí k rozvoji hospodářství, akcí k 
zachování, obnově a udržování venkovské zástavby, akcí k úpravě veřejných 
prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury a akcí k 
ochraně a obnově kulturní krajiny  

- Dokument musí být schválen nejméně pro časový úsek 3 roky od data schválení 
zastupitelstvem obce  

- Dokument je aktuální v době podání Žádostí o dotaci 
Samotný rozvojový dokument není předmětem hodnocení, musí ovšem splňovat výše 
uvedené znaky. Pokud rozvojový dokument tyto znaky nesplňuje, nemohou být body 
uděleny. K prokázání této skutečnosti doporučujeme přiložit rozvojový dokument 
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v elektronické podobě na CD či DVD, rozhodně je zbytečné ho přikládat celý v papírové 
podobě. 
 
Předmětem hodnocení tohoto kritéria je jednoznačně prokázaný soulad s rozvojovým 
dokumentem obce, a to nejlépe v podobě konkrétních ocitovaných pasáží, které tento 
soulad prokazují. V případě, že žadatel přiloží pouze celý rozvojový dokument, musí v kap. 
6.2. uvést přesná místa, kde hodnotitel daný soulad nalezne. V opačném případě body 
nemohou být uděleny. 
 
 

Kritérium 14: Celková výše požadované dotace (6 bodů) 

 
Škála Projekt získá 0,2,4 nebo 6 bodů 

Základní definice 
Body budou uděleny dle absolutní výše požadované dotace 
dle škály níže 

 
Předmětem tohoto kritéria je zvýhodnění projektů, které požadují nížší částku dotace. 
Kritérium se nijak nevztahuje k celkovému rozpočtu projektu (řádek 3. Str. 2 Formuláře 
Žádosti) ani k procentní míře dotace (řádek 7. Str. 2 Formuláře Žádosti), ale pouze 
k absolutní výši požadované dotace (řádek 8. Str. 2 Formuláře Žádosti).  

6 bodů získá projekt, u nějž je požadovaná výše dotace nižší než 200.000,- Kč 

5 bodů získá projekt, u nějž je požadovaná výše dotace nižší než 300.000,- Kč 

4 body získá projekt, u nějž je požadovaná výše dotace nižší než 400.000,- Kč 

3 bodů získá projekt, u nějž je požadovaná výše dotace nižší než 500.000,- Kč 

2 body získá projekt, u nějž je požadovaná výše dotace nižší než 600.000,- Kč 

1 bod získá projekt, u nějž je požadovaná výše dotace nižší než 700.000,- Kč 

 
Pzn.: Fiche uvádí v Řádku 26 taktéž postup při shodném počtu bodů: 
Při shodném počtu bodů budou preferovány projekty, které jsou realizovány na 
katastrálním území obce s menším počtem obyvatel.  
Výsledný počet bodů se stanovuje jako průměr bodového hodnocení jednotlivých 
hodnotitelů zaokrouhlený na jedno desetinné místo. 
Počet obyvatel bude odvozen z oficiálních statistik Českého statistického úřadu k 31.12. 
2009. 
V případě realizace projektu na katastrálním území více obcí bude počet obyvatel vypočítán 
jako průměr počtu obyvatel všech dotčených obcí. 
 
Tento metodický pokyn byl vytvořen Poradní skupinou MAS Revitalizace obcí a Kanceláří MAS. 
Metodický pokyn byl schválen Programovým výborem MAS dne 4. března 2010. 
Vydala: MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko dne 5. března 2010, verze03 


