SC 5.1 – PODPORA INTEGROVANÉHO A INKLUZIVNÍHO SOCIÁLNÍHO,
HOSPODÁŘSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO MÍSTNÍHO ROZVOJE, KULTURY,
PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ, UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU A BEZPEČNOSTI
V JINÝCH NEŽ MĚSTSKÝCH OBLASTECH
Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 5.1
Aspekt kvality projektu podle
Metodického pokynu výzvy,
hodnocení a výběr projektů v
období 2021-2027

Název kritéria

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

Referenční dokument

Aktivita – REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ MĚST A OBCÍ

Projekt je realizován ve veřejném prostranství či
realizací projektu dojde ke vzniku veřejného
prostranství podle § 34 zákona 128/2000 Sb. (zákon o
obcích). Veřejné prostranství bude každému přístupné
bez omezení a bude sloužit k obecnému užívání.

Potřebnost
Účelnost
Efektivnost

ANO – Projekt je realizován ve veřejném
prostranství či realizací projektu dojde ke
vzniku veřejného prostranství podle § 34
zákona 128/2000 Sb. (zákon o obcích).
Žadatel v Podkladech pro hodnocení
popsal, že výstupy projektu budou v době
udržitelnosti pro hlavní cílové skupiny
přístupné bez omezení, zdarma, a budou
sloužit k obecnému užívání po celý den, a
to všechny dny v roce. Možností je uzavření
•
veřejného prostranství pouze v době
•
nočního klidu od 22:00 do 6:00 (pokud
vyhláška obce nestanovuje dobu nočního
klidu jinak). V případě, že je předmětem
realizace projektu hřbitov, bude veřejně
přístupný min. 8 hod. za den.

Žádost o podporu
Podklady pro hodnocení

NE – Projekt není realizován ve veřejném
prostranství či realizací projektu nedojde ke
vzniku veřejného prostranství podle § 34
zákona 128/2000 Sb. (zákon o obcích).
Žadatel v Podkladech pro hodnocení
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nepopsal, že výstupy projektu budou
v době udržitelnosti pro hlavní cílové
skupiny přístupné bez omezení, zdarma, a
budou sloužit k obecnému užívání po celý
den, a to všechny dny v roce. Veřejné
prostranství bude uzavřeno i mimo dobu
nočního klidu od 22:00 do 6:00 (i mimo
dobu nočního klidu, pokud je doba nočního
klidu stanovena vyhláškou obce jinak).
V případě, že je předmětem realizace
projektu hřbitov, nebude veřejně přístupný
alespoň 8 hod. za den.

Projekt je realizován v zastavěném území nebo v
zastavitelných plochách v souladu s platným územním
plánem.

Projekt byl projednán s občany.

Projekt řeší problematiku hospodaření se srážkovou
vodou prostřednictvím zasakování nebo svedením do
dešťové kanalizace a následnou retencí/akumulací a
regulací odtoku.

Efektivnost
Účelnost

Efektivnost
Účelnost

Potřebnost
Účelnost
Efektivnost

ANO – Projekt je realizován v zastavěném
území nebo v zastavitelných plochách v
souladu s platným územním plánem.
Způsobilé výdaje z IROP jsou směřovány
pouze do zastavěného území a
zastavitelných ploch.
NE – Projekt není realizován v zastavěném
území nebo v zastavitelných plochách v
souladu s platným územním plánem.
Způsobilé výdaje z IROP jsou směřovány i
mimo zastavěné území či zastavitelné
plochy.
ANO – Žadatel doložil, že projekt byl
projednán s občany.

•
•
•

Žádost o podporu
Podklady pro hodnocení
Územní plán

•
•
•

Žádost o podporu
Podklady pro hodnocení
Doklad o projednání
přípravy projektu s občany
(např. pozvánka k veřejné
diskusi, zápis, prezenční
listina, výstupy
dotazníkového šetření),
bude upřesněno ve výzvě

NE – Žadatel nedoložil, že projekt byl
projednán s občany.

ANO – Projekt řeší problematiku
hospodaření se srážkovou vodou
prostřednictvím zasakování nebo svedením
•
do dešťové kanalizace a následnou
•
retencí/akumulací a regulací odtoku.

Žádost o podporu
Podklady pro hodnocení

NE – Projekt neřeší problematiku
hospodaření se srážkovou vodou
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prostřednictvím zasakování nebo svedením
do dešťové kanalizace a následnou
retencí/akumulací a regulací odtoku.
NERELEVANTNÍ – Projekt neřeší
problematiku hospodaření se srážkovou
vodou.

Projekt je uceleným řešením zelené infrastruktury a
souvisejících opatření ve veřejném prostranství. Projekt
neřeší izolovaně pouze vegetaci či vodní toky či vodní
plochy.

Potřebnost
Účelnost
Efektivnost

Dopravní infrastruktura, s výjimkou vyhrazených
komunikací pro pěší, na kterou jsou vyčleněny způsobilé
výdaje projektu, zaujímá maximálně 40 % rozlohy
veřejného prostranství, které je předmětem realizace
projektu.

Účelnost

Projekt není zaměřen na řešení infrastruktury silnic I., II.
a III. třídy.

Účelnost

ANO – Projekt je uceleným řešením zelené
infrastruktury a souvisejících opatření ve
veřejném prostranství. Projekt neřeší
izolovaně pouze vegetaci či vodní toky či
vodní plochy. Součástí projektu je zelená
infrastruktura (její modrá či zelená složka) a
•
zároveň je součástí projektu mobiliář.
•
NE – Projekt není uceleným řešením zelené
infrastruktury a souvisejících opatření ve
veřejném prostranství. Projekt řeší
izolovaně pouze vegetaci či vodní toky či
vodní plochy. Součástí projektu není zelená
infrastruktura (její modrá či zelená složka)
anebo součástí projektu není mobiliář.
ANO – Dopravní infrastruktura (definovaná
ve výzvě), s výjimkou vyhrazených
•
komunikací pro pěší, na kterou jsou
•
vyčleněny způsobilé výdaje projektu,
zaujímá maximálně 40 % rozlohy veřejného •
prostranství, které je předmětem realizace
projektu.
NE – Dopravní infrastruktura (definovaná
ve výzvě), s výjimkou vyhrazených
komunikací pro pěší, na kterou jsou
vyčleněny způsobilé výdaje projektu,
zaujímá více než 40 % rozlohy veřejného
prostranství, které je předmětem realizace
projektu.
ANO – Způsobilé výdaje projektu
neobsahují investice do silnic I. třídy, II.
třídy a III. třídy.

•
•

Žádost o podporu
Podklady pro hodnocení

Žádost o podporu
Podklady pro hodnocení
Situační náhled řešeného
území (např. územní studie
veřejného prostranství,
regulační plán, urbanistická
(/architektonická) studie
(/koncepce) veřejného
prostranství, projektová
dokumentace, náhled
řešeného území v mapě)

Žádost o podporu
Podklady pro hodnocení
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NE – Způsobilé výdaje projektu obsahují
investice do silnic I. třídy, II. třídy a III. třídy.

Pokud je projekt realizován v ZCHÚ (nebo jeho OP) nebo
v lokalitě soustavy Natura 2000, není v rozporu s plánem
péče o ZCHÚ, zásadami péče ani se souhrnem
doporučených opatření pro lokalitu soustavy Natura
2000.

Potřebnost
Účelnost
Efektivnost

ANO – V případě realizace projektu
v ZCHÚ (nebo jeho OP) nebo v lokalitě
soustavy Natura 2000 není opatření
v rozporu s plánem péče o ZCHÚ,
zásadami péče ani se souhrnem
doporučených opatření pro lokalitu
soustavy Natura 2000.
NE – V případě realizace projektu v ZCHÚ
(nebo jeho OP) nebo v lokalitě soustavy
Natura 2000 je v rozporu s plánem péče
o ZCHÚ, zásadami péče a se souhrnem
doporučených opatření pro lokalitu
soustavy Natura 2000.

•

Žádost o podporu

•

Podklady pro hodnocení

•

Žádost o podporu

•

Podklady pro hodnocení

•

Specifická pravidla pro
žadatele a příjemce

NERELEVANTNÍ – Projekt neobsahuje
vegetační úpravy nebo projekt není
realizován v ZCHÚ (nebo jeho OP) nebo
v lokalitě soustavy Natura 2000).

Potřebnost
Součástí projektu není výsadba stanovištně
nevhodných nebo invazních dřevin.

Účelnost
Efektivnost

ANO – Součástí projektu není výsadba
stanovištně nevhodných nebo invazních
dřevin.
NE – Součástí projektu je výsadba
stanovištně nevhodných nebo invazních
dřevin.
NERELEVANTNÍ – Projekt neobsahuje
výsadbu dřevin.
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