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Příloha č. 6
Výběrová kritéria a kritéria přijatelnosti
6.1 Úvod
Výběr žádostí o podporu bude realizován ve 3 fázích posuzování:




posouzení formálních náležitostí (administrativní soulad),
posouzení přijatelnosti projektu (kritéria přijatelnosti),
hodnocení a výběrová kritéria projektu.

6.1.1 Posouzení formálních náležitostí
Posouzení formálních náležitostí představuje kontrolu projektu či žádosti z pohledu
administrativního souladu, formy žádosti a formálních předpokladů. Jedná se zejména o to,
zda:





žádost byla podána v předepsané formě,
tištěná žádost je podepsaná žadatelem, resp. statutárním zástupcem žadatele,
v žádosti jsou řádně vyplněny všechny předepsané a požadované údaje,
jsou řádně vyplněny a doloženy všechny povinné přílohy.

6.1.2 Posouzení přijatelnosti (Kritéria přijatelnosti)
Posouzení přijatelnosti představuje hodnocení a kontrolu přijatelnosti projektu a žadatele
s ohledem na základní podmínky Programu, finanční a legislativní předpoklady, principy
politiky EU, apod. Toto posouzení představuje podmínku nutnou, přičemž nesplnění kritérií
přijatelnosti znamená vyloučení projektu z dalšího hodnocení. Posuzováno bude především
zda:











projekt bude realizován na území České republiky,
projekt je v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a Evropské unie,
žadatel splňuje definici pro konečného příjemce podpory,
žadateli nebyl na daný projekt přidělen finanční příspěvek z operačních programů,
Iniciativ Společenství a Programu rozvoje venkova. Projekt může být spolufinancován
ze státních fondů, ostatních národních veřejných zdrojů a ze zdrojů mezinárodních
finančních institucí maximálně do výše nastaveného limitu pro poskytnutí podpory.
je žádost v souladu s aktuální výzvou,
žádost splňuje vyhlášená kritéria pro poskytnutí dotace,
jsou údaje uvedené ve formuláři žádosti v souladu s relevantními doklady
předkládanými jako přílohy k žádosti (zejména energetický audit a rozpočet),
předmětem podpory nemohou být úspory energie v rámci realizace novostaveb,
nástaveb a přístaveb,
v případě zlepšování tepelně-technických parametrů obalových konstrukcí budovy, je
podmínkou, aby hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na
něž je žádána podpora, po realizaci splňovaly minimálně doporučenou hodnotu
součinitele prostupu tepla dle normy ČSN 730540-2 a současně budova splňovala
minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou
budovy dle normy ČSN 730540-2, nebo musí být parametry voleny tak, aby obálka
budovy splňovala minimálně doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu
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tepla obálkou budovy uvedenou v téže technické normě. Tento požadavek se netýká
budov určených převážně pro skladování nebo pro výrobu včetně samostatně stojících
kotelen,
u projektů, kde budou realizovány úspory energie využitím odpadního tepla pro
vytápění, je podmínkou, aby budova po realizaci projektu splňovala požadavky platné
normy na energetickou náročnost budov. Tato podmínka bude dodržena v případě, že
budova splňuje minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla
obálkou budovy dle normy ČSN 730540-2 ,
a Realizací projektu dojde k snížení emisí CO2.

6.1.3 Hodnocení a výběrová (hodnotící) kritéria
Hodnocené žádosti, u nichž bude ověřeno, že splňují výše uvedená kritéria tj. formální
náležitosti a kritéria přijatelnosti, budou následně předmětem odborného posouzení z hlediska
ekologického a technického hodnocení dle stanovených kritérií pro výběr projektů. Výběrová
čili hodnotící kritéria budou veřejně přístupná.
Byly stanoveny následující typy výběrových (hodnotících) kritérií:



technická s vahou 50 % na celkovém hodnocení,
ekologická s vahou 50 % na celkovém hodnocení.

Všechna kritéria budou nastavena jako absolutní. Ve všech podkritériích specifických pro
daný typ projektu budou stanoveny standardní hodnoty, přičemž výsledkem hodnocení bude
porovnání této standardní hodnoty s hodnotou dosahovanou (předpokládanou) u dané žádosti.
6.1.3.1 Technická kritéria
Žádost musí obsahovat prokázání předpokládaných pozitivních výsledků projektu a
odpovídající realistické cíle (a indikátory) opravňující žádost o podporu. Hodnocení projektu
bude odrážet celkovou technickou úroveň projektu. Předmětem hodnocení je také celková
efektivnost vynaložených prostředků na snížení negativního vlivu na životní prostředí a
technická úroveň navrhovaného opatření.
Technická kritéria se zaměřují na technickou úroveň předloženého projektu a finanční
náročnost ve vztahu k předmětu podpory.
Hodnotící kritéria budou následující:




měrná finanční náročnost zateplení budovy (indikátor – poměr váženého součtu
finančních náročností jednotlivých prvků obálky projektu a standardních finančních
náročností),
úspora energie (indikátor – velikost úspory energie jako procentní podíl energie
uspořené realizací projektu [1-(spotřeba energie po realizaci / spotřeba energie před
realizací)*100]),
dosažený energetický standard budovy pro rekonstrukci (indikátor – velikost
průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy po rekonstrukci ve vztahu
k požadované hodnotě této veličiny stanovené podle ČSN 73 0540-2).
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6.1.3.2 Ekologická kritéria
Ekologická kritéria spočívají v porovnání předpokládané finanční náročnosti
k předpokládanému ekologickému efektu projektu a dále pak územní potřebnost realizace
projektu.
Hodnotící kritéria budou následující:



měrná finanční náročnost snížení emisí skleníkových plynů [tis. Kč / t CO2*rok]
(indikátor – snížení emisí skleníkových plynů jako měrná finanční náročnost
z celkových způsobilých investičních nákladů bez DPH vztažená k CO2),
měrná finanční náročnost na úsporu energie [tis. Kč / GJ] (indikátor – měrná finanční
náročnost na úsporu energie jako měrná finanční náročnost z celkových způsobilých
investičních nákladů bez DPH vztažená k úspoře energie).

Před vydáním Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory z Fondu (dále jen „Rozhodnutí
ministra“), resp. registrace akce (dále jen „Registrace“), bude prověřena schopnost žadatele
realizovat projekt (ekonomická a úvěrová způsobilost). V případě negativního výsledku
nebude vydáno Rozhodnutí ministra, resp. Registrace.

