
1 / 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria
pro projekty přijímané v rámci LVI. výzvy 
Operačního programu Životní prostředí

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.3

ZVEŘEJNĚNO DNE 20. 12. 2013
 
Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu Životní prostředí lze obecně 
rozdělit do dvou následujících skupin:
 technická s vahou 50 % na celkovém hodnocení,
 ekologická s vahou 50 % na celkovém hodnocení,

Projekty realizované v rámci regionů se soustředěnou podporou státu (strukturálně postižené, 
hospodářsky slabé regiony nebo regiony s  vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností) dle 
usnesení vlády ČR č. 141/2010 ze dne 22. února 2010 nebo projekty realizované v  rámci 
Integrovaných plánů rozvoje měst dle usnesení vlády ČR č. 883/2007 ze dne 13. 8. 2007 budou 
v souladu s výše uvedenými usneseními bonifi kovány navíc 10 % z celkových obdržených bodů.
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EKOLOGICKÁ A TECHNICKÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ PROJEKTU
Ekologická a technická kritéria se liší v závislosti na typu projektu. V následujících tabulkách jsou 
uvedena jednotlivá hodnoticí kritéria pro oblasti podpory vyhlášené v rámci LVI. výzvy OPŽP:

Prioritní osa 1
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní
Oblast podpory 
1.3  Omezování rizika povodní

Podoblast podpory
1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Investiční podpora zpracování podkladových analýz a  podkladů o  povodňovém nebezpečí 
a o povodňovém riziku včetně návrhů možných opatření s konkretizovanými výstupy pro státní 
a regionální úroveň v souladu se směrnicí 2007/60/ES

1) Ekologická kritéria projektu

1. Územní rozsah zpracovávaných analýz a výstupů podle směrnice 
2007/60/ES*1 Počet bodů

Projekt řeší komplexně jednu ze tří národních částí mezinárodních oblastí 
povodí*2 podle směrnice 2007/60/ES *1 25

Projekt řeší v rámci dílčího povodí *2 všechny oblasti, kde bylo vymezeno 
potenciálně významné povodňové riziko *3 podle směrnice 2007/60/ES *1 20

Projekt řeší v rámci dílčího povodí *2 vybrané oblasti, kde bylo vymezeno 
potenciálně významné povodňové riziko *3 podle směrnice 2007/60/ES *1 15

Projekt řeší jednu oblast, kde bylo vymezeno potenciálně významné 
povodňové riziko *3 podle směrnice 2007/60/ES *1 10

Projekt řeší povodňové riziko území pouze mimo vymezené oblasti 
s potenciálně významným povodňovým rizikem *3 nebo jednotlivého objektu

0 
(zamítnutí)

2. Vazba projektu na evropské směrnice*1,4 „Rámcové směrnice“ (2000/60/ES) 
a na požadavky „Povodňové směrnice“ (2007/60/ES)

Počet bodů

Výstupem projektu bude návrh Plánu pro zvládání povodňových rizik podle 
Makety Plánu pro zvládání povodňových rizik (2012) *5 15

Výstupem projektu budou dokumentace jednotlivých oblastí s významným 
povodňovým rizikem podle vzorové dokumentace oblastí s významným 
povodňovým rizikem (2012) *6 nebo další podklady pro Plány pro zvládání 
povodňových rizik (návrhy efektivních opatření ke snížení povodňových rizik apod.)

10

Výstupem nebude návrh Plánu pro zvládání povodňových rizik podle 
Makety Plánu pro zvládání povodňových rizik (2012) *5 nebo dokumentace 
jednotlivých oblastí s významným povodňovým rizikem podle vzorové 
dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem (2012) *6 nebo další 
podklady pro Plány pro zvládání povodňových rizik

0 
(zamítnutí)

3. Vazba na další opatření a projekty snižující riziko povodní Počet bodů

Projekt zohledňuje již realizovaná nebo navrhovaná opatření v rámci povodí 10

Projekt nezohledňuje již realizovaná nebo navrhovaná opatření v rámci povodí
0 

(zamítnutí)
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2) Technická kritéria projektu

1. Hledisko přiměřenosti nákladů ve vztahu k rozsahu realizace Počet bodů

Náklady jsou úměrné rozsahu výstupů 30
Nadprůměrně vysoké náklady jsou dostatečně zdůvodněny 5

Nadprůměrně vysoké náklady nejsou dostatečně zdůvodněny
0 

(zamítnutí)

2. Zpracování záměru z hlediska použitého softwaru, kvality a formátu 
výstupů.

Počet bodů

Mapové, analytické a další výstupy jsou všechny dostupné v digitální podobě, 
která je kompatibilní s běžně užívaným prostředím ve státní správě (např. rtf, 
doc, xls, dbf, shp)

20

Záměr nemá digitální výstupy nebo digitální výstupy nekomunikují s běžně 
užívaným prostředím ve státní správě

0 
(zamítnutí) 

*1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povod-
ňových rizik.

*2 Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí.
*3 Vymezené oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem jsou uveřejněny na strán-

kách www.povis.cz, pod záložkou „ke stažení“ a v grafi cké části Digitálního povodňového 
plánu ČR, viz www.dppcr.cz nebo přes www.povis.cz.

*4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Spole-
čenství v oblasti vodní politiky.

*5 Makety Plánu pro zvládání povodňových rizik (2012) jsou uveřejněny na  stránkách 
www.povis.cz, pod záložkou „ke stažení“.

*6 Vzorová dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem (2012).


