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

financování. 

 

 

Specifický cíl 3.1 Prevence vzniku odpadů  

 

Projekty předcházení vzniku jednorázového nádobí a jednorázových obalů - 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 10 000 Kč/t za rok 50 

od 10 000 do 20 000 Kč/t za rok 48 

od 20 000 do 30 000 Kč/t za rok 46 

od 30 000 do 40 000 Kč/t za rok 44 

od 40 000 do 50 000 Kč/t za rok 42 

od 50 000 do 55 000 Kč/t za rok 40 

od 55 000 do 60 000 Kč/t za rok 37 

od 60 000 do 65 000 Kč/t za rok 34 

od 65 000 do 70 000 Kč/t za rok 31 

od 70 000 do 75 000 Kč/t za rok 28 

od 75 000 do 80 000 Kč/t za rok 25 

od 80 000 do 90 000 Kč/t za rok 22 

od 90 000 do 100 000 Kč/t za rok 19 

od 100 000 do 110 000 Kč/t za rok 15 

od 110 000 do 120 000 Kč/t za rok 10 

od 120 000 do 140 000 Kč/t za rok 5 

nad 140 000 Kč/t za rok 1 

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. Komplexnost projektu na předcházení vzniku jednorázového nádobí a 

jednorázových obalů. Tzn. na kolik druhů jednorázového nádobí a jednorázových 

obalů se projekt zaměřuje. Např.: jednorázové nápojové kelímky, jednorázové 

nádoby na potraviny (jednorázové krabičky, talíře, misky, tácky, jednorázové 

Počet bodů 



 

 

příbory atd.), jednorázové uzavíratelné nádoby na nápoje  (jednorázové lahve, 

atd.), případně další druhy jednorázového nádobí a obalů. 1 

projekt řeší 3 a více druhů 11 

projekt řeší 2 druhy 7 

projekt řeší 1 druh 1 

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

nevzniklých odpadů): 
Počet bodů 

nad 10 t/rok 20 

od 5 do 10 t/rok 15 

od 2 do 5 t/rok 10 

od 1 do 2 t/rok 5 

do 1 t/rok 1 

5.. 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 9 

NE 1 

 

                                                           
1 Pro potřebu HK 3 nelze považovat víčka,  brčka,  nápojová míchátka a další doplňky za samostatné druhy 
jednorázového nádobí a obalů. 


