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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. Pokud projekt 

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

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 30 bodů. V případě zisku nižšího počtu bodů projekt není schválen k 

financování. 

 

 

Specifický cíl 3.1 Prevence vzniku odpadů  

 

RE-USE centra a Door to door systémy - Podporovaná aktivita 3.1.1 (kapitola B.6.3.1.1 PrŽaP) – 

Předcházení vzniku komunálních odpadů. 

1. Měrné finanční náklady snížení množství produkovaných odpadů. Jedná se o 

realizační náklady bez DPH vzhledem ke sníženému množství produkovaných 

odpadů v Kč/t za rok: 

Počet bodů 

do 1 000 Kč/t za rok 50 

od 1 000 do 3 000 Kč/t za rok 47 

od 3 000 do 6 000 Kč/t za rok 44 

od 6 000 do 9 000 Kč/t za rok 41 

od 9 000 do 12 000 Kč/t za rok 38 

od 12 000 do 15 000 Kč/t za rok 35 

od 15 000 do 19 000 Kč/t za rok 32 

od 19 000 do 23 000 Kč/t za rok 29 

od 23 000 do 27 000 Kč/t za rok 26 

od 27 000 do 31 000 Kč/t za rok 23 

od 31 000 do 35 000 Kč/t za rok 20 

od 35 000 do 39 000 Kč/t za rok 17 

od 39 000 do 43 000 Kč/t za rok 14 

od 43 000 do 47 000 Kč/t za rok 11 

od 47 000 do 51 000 Kč/t za rok 8 

od 51 000 do 55 000 Kč/t za rok 5 

od 55 000 do 59 000 Kč/t za rok 2 

od 59 000 do 70 000 Kč/t za rok 1 

nad 70 000 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 
10 

Projekty s územním rozhodnutím 1 

3. Projekt předcházení vzniku komunálních odpadů řeší (textil, biomasa, nábytek, 

atd.): 
Počet bodů 



 

 

projekt řeší 4 a více složek 11 

projekt řeší 3 složky 8 

projekt řeší 2 složky 5 

projekt řeší 1 složku 1 

4. Kapacita projektu předcházení vzniku odpadů v tunách/rok (množství 

nevzniklých odpadů): 
Počet bodů 

nad 100 t/rok 20 

od 50 do 100 t/rok 15 

od 20 do 50 t/rok 10 

od 10 do 20 t/rok 5 

do 10 t/rok 1 

4. Pořizovaná svozová vozidla s alternativním pohonem (CNG, LPG, elektro), 

(v případě, že předmětem projektu není svozové vozidlo, projekt získá v tomto 

kritériu 9 bodů) 

Počet bodů 

ANO 9 

NE 1 

 


