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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, resp. 105 bodů 
(viz níže)1. 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 
 

Sběrné dvory – 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 navýšení kapacity povinných složek odpadů dle 

PrŽaP. Jedná se o způsobilé realizační náklady bez DPH vzhledem k navýšené 

kapacitě sběrného dvora v Kč/t odpadu za rok (pro účely tohoto výpočtu se 

bere v úvahu pouze navýšená kapacita povinných složek odpadů dle PrŽaP, 

kapitola B.6.3.2.4. Obecná kritéria přijatelnosti): 

Počet bodů 

do 2 000 Kč/t za rok 14 

od 2 000 do 4 000 Kč/t za rok 12 

od 4 000 do 9 000 Kč/t za rok 10 

od 9 000 do 14 000 Kč/t za rok 6 

od 14000 do 20 000 Kč/t za rok 3 

od 20 000 do 30 000 Kč/t za rok 1 

nad 30 000 Kč/t za rok vyřazení 

2. Měrné finanční náklady k navýšení kapacity. Jedná se o způsobilé realizační 

náklady bez DPH vzhledem k navýšené kapacitě sběrného dvora v Kč/t odpadu 

za rok (pro účely tohoto výpočtu se bere v úvahu navýšená kapacita všech 

odpadů): 

Počet bodů 

do 2 000 Kč/t za rok 13 

od 2 000 do 4 000 Kč/t za rok 11 

od 4 000 do 8 000 Kč/t za rok 9 

od 8 000 do 12 000 Kč/t za rok 5 

od 12 000 do 15 000 Kč/t za rok 2 

od 15 000 do 18 000 Kč/t za rok 1 

nad 18 000 Kč/t za rok vyřazení 

3. Stavební připravenost projektu:  Počet bodů 



 

 

 

 

 

  3 

 

Projekty se stavebním povolením, jiným dokladem umožňujícím zahájení stavebních 
prací nebo projekty bez vazby na stavební řízení včetně projektů na dodávky zařízení 

5 

Projekty s územním rozhodnutím  1 

4. Umístění projektu. Nevyužívaná plocha je pro potřeby hodnocení stavbou či 
zpevněnou plochou, která již neplní účel, pro který byla původně vybudována a 
není nijak v současné době využívána: 

Počet bodů 

nové zařízení na nevyužívané ploše nebo mobilní zařízení 9 

doplnění či dovybavení stávajícího zařízení navyšující kapacitu zařízení 7 

nové zařízení na „zelené louce“ 1 

5. Navýšení stávající kapacity sběrného dvora v % t/rok: Počet bodů 

Navýšení o 100 % a více  5 

Navýšení o 75-100 % 4 

Navýšení o 50-75 % 3 

Navýšení o 25-50 % 2 

Navýšení o 0-25 % + nové projekty 1 

6. Zaměření projektu na komunální odpad nebo podobný komunálnímu odpadu 
v % t/rok: 

Počet bodů 

projekt nakládá ze 100 % s KO 9 

projekt nakládá z 50-100 % s KO 7 

Projekt nakládá z 25-50 % s KO 4 

Projekt nakládá do 25 % s KO 1 

7. Nakládání s nebezpečnými odpady (% z celkového množství odpadů v 
tunách, kterými se projekt zabývá): 

Počet bodů 

Projekt řeší NO ze: 100-70 % 3 

Projekt řeší NO ze: 70-40 % 2 

Projekt řeší NO ze: 40-0 % 1 

8. Počet složek odpadu řešených projektem (nad rámec povinných složek 
určených pro projekty sběrných dvorů v PrŽaP). Jedná se především o BRO, 
nápojové kartony, textil a dřevěný odpad, apod.:  

Počet bodů 

Projekt řeší 4 a více složek  12 

Projekt řeší 3 složky 10 

Projekt řeší 2 složky 6 

Projekt řeší 1 složku 1 

9. Následné materiálové využití. Jedná se o procento množství odpadů z 
celkové kapacity sběrného dvora následně předané k materiálovému využití:  

Počet bodů 

100-75 % 16 

75-50 % 12 

50-25 % 7 

25-0 % 1 
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10. Podpora pro nové sběrné dvory. Dostupnost stávajících sběrných dvorů 
poskytujících občanům zdarma oddělené ukládání všech v PrŽaP 
vyjmenovaných odpadů (kapitola B.6.3.2.4 Obecná kritéria přijatelnosti) 
v kilometrech dojezdové vzdálenosti od místa plánovaného sběrného dvora. 

Počet bodů 

30 km a více + projekty navýšení kapacity stávajícího sběrného dvora 9 

20-30 km 5 

10-20 km 3 

5-10 km 1 

Do 5 km vyřazení 

11. Žadatel je certifikován dle normy ČSN EN ISO 14001, nebo je zaregistrován 
v programu EMAS, nebo zapsán v databázi MA21 v kategorii A, nebo B: 

Počet bodů 

Ano 5 

Ne 1 

 
 

1 Vzhledem k tomu, že nebude vypsaná další výzva pro ITI Ostravské aglomerace, pro kterou bylo dle 

schválené strategie rezervováno v OPŽP 200 mil. Kč v dotaci EU, získají projekty, které k žádosti 
o dotaci doloží potvrzení Řídicího výboru ITI Ostravské aglomerace o souladu projektového záměru se 
Strategií ITI Ostravské aglomerace, navíc 5 bodů. Bonifikace 5 bodů bude pro tyto projekty aplikovaná 
pouze do doby vyčerpání alokace 200 mil. Kč v dotaci EU. Pořadí pro získání bonifikace bude stanoveno 
dle data a času předložení žádosti o podporu. Toto bodové navýšení platí pouze pro 126. výzvu OPŽP. 

                                                           


