
Kritéria pro věcné hodnocení projektu I

IROP 4 - Krajina v obci/obec v krajině

Číslo Název kritéria Popis kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 250 000,10 Kč  a více 5 bodů

Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 150 000,10 - 250 000,00 Kč. 10 bodů

Celkové způsobilé výdaje činí max. 150 000,00 Kč. 15 bodů

Žadatel nenapsal do Žádosti o podporu ani do podkladů pro hodnocení  žádosti 
stáří platného územního plánu obce nebo byl platný územní plán schválen po 
roce 2018.

0 bodů

Platný územní plán schválen v letech 2011-2018. 5 bodů

Platný územní plán schválen v letech 2000-2010. 10 bodů

Platný územní plán schválen před rokem 2000 anebo obec nemá vůbec 
schválený územní plán.

15 bodů

V podkladech pro hodnocení žádosti není doložena ani finanční, ani organizační 
připravenost projektu.

0 bodů

V podkladech pro hodnocení žádosti je uvedena připravenost pouze k jedné ze 
dvou složek připravenosti projektu (finanční, organizační).

10 bodů

V podkladech pro hodnocení žádosti je uvedena připravenost k oběma složkám 
připravenosti projektu ( finanční, organizační).

15 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt má rozlohu 2001 ha a více 5 body

Obec, v níž se realizuje projekt má rozlohu 1001-2000 ha 10 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt má rozlohu 1000 ha a méně 15 bodů

Žadatel nenapsal do Žádosti o podporu ani do podkladů pro hodnocení  žádosti 
kolik lokalit bude studií řešeno

0 bodů

Územní studie je řešena pro jednu lokalitu 5 bodů

Územní studie je řešena pro 2 – 3 lokality 10 bodů

Územní studie je řešena pro 4 a více lokalit 15 bodů

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 30 bodů. Maximální počet bodů je 60.

Žadatel předkládá stáří platného územního 
plánu obce. Kritérium upřednostňuje nutnost 
vzniku územních plánů, dle stáří platného 
územního plánu.

V podkladech pro hodnocení žádosti 
(informace obsažené v kapitole 5 ) je doloženo, 
jak je projekt organizačně a finančně připraven.

2
Stáří platného územního plánu obce (Pro 
aktivitu Územní plány)

Žádost o podporu, Podklady pro 
hodnocení žádosti.

3 Projekt je finančně a organizačně připraven Podklady pro hodnocení žádosti

Věcné hodnocení žádosti o podporu ve Výzvě č.6 MAS Sedlčansko o.p.s. k výzvě IROP č. 45. výzva IROP - PODPORA POŘIZOVÁNÍ A UPLATŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

1 Finanční náročnost projektu. (ke dni podání 
žádosti na MAS)

Žádost o podporu                                    
  Podklady pro hodnocení žádosti

Celkové způsobilé výdaje ke dni podání žádosti 
na MAS se pro hodnocení zaokrouhlují 
matematicky na 1 desetinné místo. Žadatel 
definuje CZV projektu v rozpětí, které mu 
umožňuje výzva. Kritérium upřednostňuje 
menší projekty. 

Žádost o podporu,
Údaj z ČSÚ

Kritérium upřednostňuje vznik územních plánů 
a studií v menších obcích. 

4

Rozloha území obce/města,
ve které se daný projekt realizuje ke dni   
předcházející datu předložení žádosti o podporu 
(poslední údaj ČSÚ 
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profi
l-uzemi#w%5Bk%5D=pvw&w%5Bp%5D=&w%5Bh%5D=)

5
Rozloha území, pro která je územní studie 
řešena (Pro aktivitu Územní studie) 

Žadatel popíše lokality, které jsou studií 
řešeny. Kritérium upřednostňuje studie týkající 
většího počtu lokalit. 

Žádost o podporu,
Podklady pro hodnocení žádosti


