
                                                        
 
Zápis z pracovního jednání výběrové komise ze dne 28.5.2008 od 18 hod. ve 
Spolkovém klubu ve Valu 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Přítomní se sešli z důvodů projednání podmínek pro hodnocení projektů v první výzvě v rámci PRV 
2007 – 2013. 
 
Předsedkyně Výběrové komise společně s manažerem přítomné seznámila s jednotlivými hodnotícími 
kritérii pro příslušné fiche. V rámci vzniklé debaty byla navržena úprava některých kritérií a podmínek, 
podle kterých se bude hodnotit. Tyto změny nelze zatím provést přímo ve fichích a žadatelé o nich 
budou informováni na pořádaných školeních pro žadatele.  
 
Přehled  schváleného znění podmínek a preferenčních kritérií pro hodnocení projektů: 
 
Fiche č. 4 Infrastruktura 
Pole 10 Cíl fiche: Opatření v souladu s analýzou potřeb regionu a s vyhlášenými pravidly:   
a) v obcích do 500 obyvatel zlepšuje technickou infrastrukturu v obcích, zejména místní komunikace, 
péči o zeleň a veřejná prostranství,   
b) v obcích do 2000 obyvatel (resp. ekviv. obyvatel) umožňuje vybudování a rekonstrukci veřejného 
vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod,   
c) v obcích do 500 obyvatel podporuje zpracování územního plánu.   
 

Schválené znění: Jelikož po konzultaci na CP SZIF není nutné dodržovat podmínku počtu osob, která 
byla při tvorbě fichí omylem převzata z ,,velkého“ PRV, mohou žádosti do této fiche podávat i žadatelé 
z obcí s více než 500, resp. 2 000 obyvatel. 
 
Preferenční kritérium č. 7: příprava územního plánu obsahuje ve velké míře prvky komunitního 
plánování a Místní agendy 21; (více jak 50 % aktivit je realizováno s prvky kom. plánování a MA21 = 3 
b, méně jak 50 % aktivit je realizováno s prvky kom. plánování a MA21 = 1 b, žádné prvky kom. 
plánování v projektu = 0 b) 
 

Schválené znění: Za toto preferenční kritérium bude možné získat bodové zvýhodnění u všech 
předložených projektů, nejen u projektů vztahujících se k územnímu plánu. 
 
Preferenční kritérium č. 9: v případě výstavby vodovodu, kanalizace nebo ČOV žadatel předložil 
logický rámec projektu (kritérium splněno = 2 b, nesplněno = 0 b) 
 

Schválené znění: Za toto preferenční kritérium bude možné získat bodové zvýhodnění u všech 
předložených projektů, nejen u projektů vztahujících se na výstavbu vodovodu, kanalizace nebo ČOV. 

 
Na závěř předsedkyně všem přítomným poděkovala za účast a pozvala je ke společnému jednání se 
členy Programového výboru, které následovala ihned po ukončení tohoto jednání.   

 
 

 


