
Klasifikace informací: Neveřejné

Hodnoticí kritéria programu RRC/01/2023
„Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje

2023“
(dále jen „program“)

(Schváleno usnesením rady kraje č. 57/4117 ze dne 28. 1. 
2022)
Žádosti  o podporu  budou zkontrolovány  a vyhodnoceny administrátorem programu –
odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Následně budou předloženy Komisi
pro regionální rozvoj, obnovu venkova a cestovní ruch.

1. Náležitosti žádosti Splněn
o 

Poznámk
a

Žádost byla doručena ve lhůtě dle článku XI odstavce 1 podmínek 
programu   

Žádost byla doručena nejprve v elektronické podobě dle článku X
odstavce  2  -  5  podmínek  programu  a  následně  prostřednictvím
datové schránky nebo v listinné podobě dle čl. X odst. 6 podmínek
programu  (pokud  nebyla  v  elektronickém  systému  ePodatelna
podepsána  uznávaným  nebo  kvalifikovaným  elektronickým
podpisem)

  

Žádost má všechny požadované náležitosti   

2. Přípustnost žadatelů a projektů Splněn
o

Poznámk
a

1. Projekt patří mezi podporované typy projektů, uvedené v článku
II podmínek programu 

  

2. Připravovaný projekt je v souladu s cílem programu uvedeným
v článku IV podmínek programu

  

3.    Žadatelem je subjekt přijatelný z hlediska vymezení příjemců
dotace dle článku V podmínek programu   

4.     Připravovaný projekt bude realizován ve vymezeném území:
- obcí Bohušov, Březová, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve 
Slezsku, Dívčí Hrad, Hlinka, Janov, Jindřichov, Kružberk, Liptaň, 
Melč, Město Albrechtice, Moravice, Nové Lublice, Osoblaha, 
Petrovice, Radkov, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, 
Staré Těchanovice, Svatoňovice, Třemešná, Větřkovice a Vysoká    

- Mikroregionu Osoblažsko

  

5.    Výše požadované dotace jakož i výše maximálního % podílu 
dotace poskytovatele na uznatelných nákladech projektu je 
v souladu s článkem VII odstavcem 1 a 2 podmínek programu: 
- 80 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu u 
obcí s počtem obyvatel do 1000,
- 70 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu u 
obcí s počtem obyvatel nad 1000,
- 70 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu DSO.
minimální výše dotace - 300 tis. Kč
maximální výše dotace - 3.000 tis. Kč

  

Žadatel  neměl  v  době  podání  žádosti  vůči  poskytovateli
neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.   

Výsledek ověření přípustnosti žadatelů a projektů (Splněno/
Nesplněno – vyřazeno)   

Při nesplnění kterékoli z výše uvedených podmínek bude žádost 
vyřazena z dalšího posuzování.
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3. Vyhodnocení kvality žádostí a projektů
Hodnocení  kvality  žádosti  o  dotaci,  včetně  navrhovaného  rozpočtu,
připravenosti plánovaného záměru a významu realizace plánovaného záměru.

Hodnotitel

1 2
3.1 JAK KVALITNĚ JE ŽÁDOST VE VŠECH SVÝCH ČÁSTECH ZPRACOVÁNA?
(POSUZUJE SE PODLE ŽÁDOSTI)

Max. 20

Popis předloženého projektu v projektové části 

dle míry naplnění kritéria bude
přiděleno 0-5 bodů

Stručný cíl projektu je popsán jasně, včetně uvedení způsobu či postupu 
realizace a kvantifikace měřitelných cílů (druh a rozsah prací, harmonogram). 

Postup realizace projektu je zpracován přehledně, jednotlivé kroky jsou jasně 
uvedeny, metody, které zajistí dosažení konečného cíle, jsou identifikovatelné.

Odůvodnění žádosti – účel realizace projektu, který bude realizován, je jasně 
uveden, včetně předpokládaného přínosu a efektu pro cílovou skupinu a 
poskytovatele.

Stručná charakteristika plánovaného záměru – předběžný harmonogram 
projektu, je přehledný, klíčové aktivity jsou identifikovány.

CELKEM BODŮ 3.1

3.2 JAK VELKÝ VÝZNAM BUDE MÍT REALIZACE PLÁNOVANÉHO ZÁMĚRU 
PRO ROZVOJ OBCE? (POSUZUJE SE PODLE PROJEKTOVÉ ČÁSTI ŽÁDOSTI)

Max. 31

A)  VÝZNAM  REALIZACE  PLÁNOVANÉHO  ZÁMĚRU  Z HLEDISKA
TERITORIÁLNÍHO DOPADU 

MAX. 6

Realizace bude mít význam pro obyvatele v rámci obce (zařízení či objekt slouží 
obyvatelům žádající obce)

2 2

Realizace  bude  mít  význam  pro  subjekty  v rámci  více  obcí  či  mikroregion
(zařízení či objekt slouží obyvatelům více obcí, např. spádová škola apod.)  

4 4

Realizace bude mít význam pro subjekty v rámci více regionů/v rámci kraje  6 6

B) VÝZNAM REALIZACE PLÁNOVANÉHO ZÁMĚRU Z HLEDISKA CÍLOVÝCH
SKUPIN

MAX. 25

dle míry naplnění kritéria bude
přiděleno 0-5 bodů

Realizace bude mít význam pro obyvatelstvo z hlediska rozvoje podnikání

Realizací projektu budou vytvořena nová pracovní místa

Realizace bude mít význam pro obyvatelstvo z hlediska zlepšení občanské 
vybavenosti v místě realizace

Realizace bude mít význam pro děti a mládež / seniory v místě realizace 
Realizace bude mít význam pro zvýšení bezpečnosti v místě realizace 

CELKEM BODŮ 3.2

3.3 KOMPEXNOST, INOVATIVNOST PROJEKTU MAX. 15

dle míry
naplnění

kritéria bude
přiděleno 0-5

bodů

2
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Jedná se o komplexní a inovativní projekt, který představuje významný přínos 
pro rozvoj regionu 

Jedná se o regionálně významný projekt

Žadatel nežádal v rámci programu pro znevýhodněné oblasti v předchozích 
letech (ano = 5)

CELKEM BODŮ 3.3

BODOVÉ OHODNOCENÍ CELKEM (MAX. 66)

BODOVÉ OHODNOCENÍ CELKEM (PRŮMĚR)

Stanovení pořadí

V případě, že posuzovaný ukazatel  u jednotlivé žádosti  nebude jednoznačně odpovídat
charakteristice  pro  konkrétní  bodové  ohodnocení,  přiřadí  se  bodové  hodnocení
charakteristiky, které bude posuzovanému ukazateli odpovídat nejblíže.
Žádost, která v bodování dosáhne méně než 10 bodů, bude vyřazena a nebude
posuzována při stanovování pořadí projektů pro přidělení dotace.
Stanovení prioritního pořadí kritérií pro případ, že při hodnocení projektů nastane situace,
kdy dva nebo více projektů budou mít stejné bodové ohodnocení:

1. 3.2
2. 3.3
3. 3.1

Pořadí projektů se stanoví podle toho, který z nich získá více bodů (aritmetický průměr za
oba hodnotitele) v rámci jednotlivých kritérií v pořadí dle jejich významu. Pokud budou
mít  projekty  stejně  bodů v rámci  kritéria  3.2,  bude  se  posuzovat  počet  bodů v rámci
kritéria 3.3 atd. Pokud by ani po tomto doplňkovém hodnocení nebylo možno stanovit
pořadí projektů, stanoví se pořadí podle velikosti žádajících obcí, přednost bude mít obec
s nižším počtem obyvatel. 
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