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V rámci hodnocení jsou projektům přiřazeny body dle následujících kritérií. Informace pro hodnocení 

vycházejí ze žádosti o podporu a jejích příloh. Maximální počet získaných bodů je 100. Hodnocení 

probíhá v jednotlivých skupinách projektů, které spolu lze kombinovat. Výsledné bodové hodnocení je 

potom váženým průměrem dílčích hodnocení. Váhou jsou náklady v Kč bez DPH. Pokud je v rámci 

projektu kombinováno několik podporovaných aktivit v rámci jednoho SC, je pak projekt přeřazen do 

té aktivity, které se týká převážná část projektu (stanoveno dle nákladů v Kč bez DPH). Pokud projekt 

dosáhne přesně mezní hranice mezi body v rámci hodnotícího kritéria, dostává vždy to vyšší bodové 

hodnocení.  

Projekt musí získat minimálně 40 bodů. V případě zisku nižšího počtu bodů projekt není schválen k 

financování. 

 
 

Specifický cíl 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 
 

Oddělený sběr a svoz odpadů – Podporovaná aktivita 3.2.1 (kapitola B.6.3.2.1 PrŽaP) – Výstavba a 

modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů. 

1. Měrné finanční náklady k navýšené kapacitě. Jedná se o realizační náklady 

bez DPH vzhledem k navýšené kapacitě odděleného sběru a svozu odpadů v Kč/t 

odpadu za rok: 

Počet bodů 

do 1000 Kč/t za rok 28 

od 1000 do 3000 Kč/t za rok 25 

od 3000 do 6000 Kč/t za rok 20 

od 6000 do 9000 Kč/t za rok 17 

od 9000 do 12000 Kč/t za rok 13 

od 12000 do 15000 Kč/t za rok 10 

od 15000 do 18000 Kč/t za rok 9 

od 18000 do 21000 Kč/t za rok 8 

od 21000 do 24000 Kč/t za rok 7 

od 24000 do 27000 Kč/t za rok 6 

od 27000 do 30000 Kč/t za rok 5 

od 30000 do 33000 Kč/t za rok 4 

od 33000 do 36000 Kč/t za rok 3 

od 36000 do 39000 Kč/t za rok 2 

od 39000 do 50000 Kč/t za rok 1 

nad 50000 Kč/t za rok Vyřazení 

2. Stavební připravenost projektu:  Počet bodů 

Projekty se stavebním povolením, jiným dokladem umožňujícím zahájení stavebních 

prací nebo projekty bez vazby na stavební řízení včetně projektů na dodávky zařízení 
6 

Projekty s územním rozhodnutím  1 



 

 

3. Zaměření projektu na komunální odpad nebo podobný komunálnímu odpadu 

v % t/rok: 
Počet bodů 

Projekt nakládá z 95-100% s KO 8 

Projekt nakládá ze 75-95% s KO 7 

Projekt nakládá z 50-75% s KO 5 

Projekt nakládá z 25-50% s KO 3 

Projekt nakládá do 25% s KO 1 

4. Zajištění separace biologicky rozložitelných komunálních odpadů pro 

následné využití (kompostování, BPS) ve vztahu k cílům stanoveným směrnicí 

Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů (počítáno v % t/rok): 

Počet bodů 

Projekt zajišťuje pouze oddělený sběr BRKO 8 

Projekt zajišťuje oddělený sběr převážně (nad 50%) BRKO  6 

Projekt zajišťuje oddělený sběr BRKO z 25 až 50% 3 

Projekt zajišťuje oddělený sběr BRKO z 0 až 25% 1 

5. Počet odděleně sbíraných složek odpadu řešených projektem, které jsou 

v souladu s textem výzvy (například sklo (všechny druhy dohromady), papír, 

plast, tetrapak, kovy, BRO…): 

Počet bodů 

Projekt řeší 4 a více složek  7 

Projekt řeší 3 složky 5 

Projekt řeší 2 složky 2 

Projekt řeší 1 složku 1 

6. Následné materiálové využití. Jedná se o procento množství odpadů z celkové 

kapacity odděleného sběru a svozu následně předané k materiálovému využití:  
Počet bodů 

100-75% 14 

75-50% 10 

50-25% 5 

25-0% 1 

7. Měrné finanční náklady na 1 obyvatele spádové oblasti - náklady bez DPH na 

vybudování systému odděleného sběru včetně nákladů na stavební práce v Kč na 

1 obyvatele spádové oblasti - oblasti zahrnující trvale hlášené obyvatele 

využívající systém odděleného sběru: 

Počet bodů 

do 500 Kč/obyvatele 6 

do 500 Kč - 1000 Kč/obyvatele 5 

do 1000 Kč - 1500 Kč/obyvatele 4 

do 1500 Kč - 2000 Kč/obyvatele 3 

do 2000 Kč - 2500 Kč/obyvatele 2 

nad 2500 Kč/obyvatele, nebo pokud projekt není na obyvatele zaměřený 1 



 

 

8. Měrné finanční náklady na pořízení nádob bez DPH na 1 m3 pořizovaných 

sběrných nádob/kontejnerů bez případných stavebních prací:  
Počet bodů 

do 3000 Kč/m³ 9 

od 3000 do 6000 Kč/m³ 7 

od 6000 do 9000 Kč/m³ 5 

od 9000 do 12000 Kč/m³ 4 

od 12000 do 15000 Kč/m³ 2 

nad 15000 Kč/m³ 1 

9. Průměrné náklady na pořízení mobilní techniky (např.: svozová vozidla 

včetně nástavby, bez přívěsů, drtičů či manipulační techniky):  
Počet bodů 

do 2 mil Kč 5 

od 2 mil Kč do 3 mil Kč 4 

od 3 mil Kč do 4 mil Kč 3 

od 4 mil Kč do 5 mil Kč 2 

nad 5 mil Kč 1 

10. Pořizovaná svozová vozidla s alternativním pohonem (LPG, CNG, elektro):  Počet bodů 

ANO 9 

NE 1 

 

 


