
 

Příloha č. 2 

Tabulka hodnotících kritérií 

 
% z možného 
počtu bodů 

Odkaz na žádost, 
přílohu 

1. Hodnocení schopností a zkušeností žadatele 0  

2. Potřeba, relevance projektu  max.35  
Současná realizace alespoň 3 z aktivit: úpravy sídlištního prostoru; parkové 
úpravy ; výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury; výstavba, 
rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, budování či modernizace 
rekreačních ploch, úpravy a zřizování dětských hřišť, úpravy a zřizování vodních 
ploch, úpravy a zřizování dalších ploch pro veřejné a sportovní využití 

25 žádost 

Současná realizace alespoň 2 z aktivit: úpravy sídlištního prostoru; parkové 
úpravy ; výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury; výstavba, 
rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, budování či modernizace 
rekreačních ploch, úpravy a zřizování dětských hřišť, úpravy a zřizování vodních 
ploch, úpravy a zřizování dalších ploch pro veřejné a sportovní využití 

20 žádost 

Realizace  1 aktivity z výše uvedených 15  

Projekt je provázán s jinými aktivitami, projekty realizovanými nebo 
předkládanými (vč. IPRM) 

10 žádost 

3. Kvalita projektu max. 55  

Požadovaná částka dotace na m2 revitalizované plochy max 20 
Žádost, projektová 
dokumentace 

Z toho požadovaná částka dotace je ≤  3 tis. Kč na m2 plochy 20  
Z toho požadovaná částka dotace je > 3 tis. a ≤ 5 tis. Kč na m2 plochy 15  
Z toho požadovaná částka dotace je > 5 tis. a ≤  8  tis. Kč na m2 plochy 10  
Žádost je vyplněna ve všech relevantních oddílech, údaje jsou jasné, 
odpovídající předmětu projektu 

max 15 
Žádost, doprovodná 
dokumentace 

Z toho žádost je vyplněna, údaje jsou jasné, odpovídající 15  
Z toho žádost není zcela vyplněna, údaje jsou ale jasné, odpovídající 8  
Z toho údaje jsou nejasné, neodpovídající 3  

Projekt je logicky provázán, nejsou v něm nesrovnalosti max 15 
Žádost, doprovodná 
dokumentace 

Z toho projekt je logicky provázán, nejsou v něm nejasnosti 15  
Z toho projekt je logicky provázán, ale jsou v něm nejasnosti 8  
Z toho projekt není logicky provázán 3  

Projekt má zajištěnou udržitelnost 5 
Žádost, doprovodná 
dokumentace 

4. Horizontální kritéria, rizika projektu  max. 10  

Projekt má pozitivní / neutrální vliv na udržitelný rozvoj 5 žádost 
Projekt má neutrální vliv na udržitelný rozvoj 3 žádost 
Projekt má pozitivní / neutrální vliv na rovné příležitosti 5 žádost 
Projekt má neutrální vliv na rovné příležitosti 3 žádost 
Celkem max. 100  

 
 


