
 

Administrace žádostí o dotace a kritéria hodnocení žádostí  

 
 

Administrátor shromáždí přijaté žádosti o dotace, posoudí jejich formální náležitosti 
a jejich soulad s podmínkami dotačního programu a provede jejich hodnocení podle 
kritérií uvedených v tomto dotačním programu.  

 
Administrátor si vyhrazuje právo vyžádat si doplnění předložené žádosti o dotaci.  

 
V případě, že žadatel v termínu dle odst. 8.6 nedoplní předloženou žádost o dotaci, 
je administrátor oprávněn žádost vyřadit a takto vyřazená žádost není hodnocena. 

 
Kritéria hodnocení žádostí o dotace  

 

Žádosti jsou hodnoceny administrátorem (hodnotící kritéria A). Dále jsou 
žádosti hodnoceny hodnotící komisí – odbornou komisí (hodnotící kritéria B). 
Kritéria v úrovni C posuzuje Rada Olomouckého kraje. 

 
 

ZPŮSOB HODNOCENÍ A ROZHODOVÁNÍ O ŽÁDOSTECH 

NÁZEV 

HODNOCENÍ 

HODNOTITEL POČET 
KRITÉRIÍ 

MAXIMÁLNÍ 
POČET 
PŘIDĚLENÝCH 
BODŮ 

Hodnotící 
kritéria A 

Administrátor  3  40 

Hodnotící 
kritéria B 

Hodnotící komise 3 40 

Hodnotící 
kritéria C 

Rada Olomouckého 
kraje (ROK) 

1 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ - DEFINICE 

SOUČET PŘIDĚLENÝCH BODŮ NESMÍ PŘEKROČIT POČET 100 
(MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOSAŽENÝCH BODŮ) 

A Hodnotící kritéria definovaná administrátorem 

A1 

Vazba projektu na vyvážený rozvoj území kraje – tři pilíře: 
soudržnost společenství/ hospodářský rozvoj/ životní 
prostředí dle dokumentu „Vyhodnocení regionálních rozdílů a 
vyváženého rozvoje území pro Strategii rozvoje územního 
obvodu Olomouckého kraje“  
https://www.olkraj.cz/strategie-rozvoje-uzemniho-obvodu-
olomouckeho-kraje-cl-537.html (SROK Příloha č. 1 RURÚ) 

Počet bodů 

 

projekt je realizován na území obce, která je negativně hodnocena 
ve všech třech pilířích (kategorie zařazení – 4) 

13 

projekt je realizován na území obce, která je negativně hodnocena 
ve dvou pilířích ze tří (kategorie zařazení – 3a, 3b, 3c) 

9 

projekt je realizován na území obce, která je negativně hodnocena 
v jednom pilíři ze tří (kategorie zařazení – 2a, 2b, 2c) 

5 

projekt je realizován na území obce, která není negativně 
hodnocena ani v jednom pilíři (kategorie zařazení – 1) 

1 

A2 Aktuální počet obyvatel obce Počet bodů 

 

10 000 a více 17 

  7 500 – 9 999 13 

  5 000 – 7 499 9 

  2 500 – 4 999 5 

         1 – 2 499  1 

A3 
Počet poskytnutých dotací žadateli v rámci tohoto dotačního 
programu od roku 2019 

Počet bodů 

 

0 10 

1 - 3 5 

4 a více 1 

B 
Hodnotící kritéria definuje administrátor ve spolupráci s hodnotitelem 
kritérií B 

B1 
Počet dopravně bezpečnostních akcí pořádaných na DDH pro 
děti MŠ a žáky ZŠ v roce 2022 mimo výuku povinné dopravní 
výchovy pro děti 4. tříd ZŠ 

Počet bodů 

 

5 a více 10 

2 – 4  5 

0 – 1 1 

B2 
Návštěvnost dětského dopravního hřiště (DDH) v roce 2022 
(dětí, dětí MŠ a žáků ZŠ) 

Počet bodů 

 

4 500 a více, nové DDH 20 

4 000 – 4 499 18 

3 500 – 3 999 16 

3 000 – 3 499 14 

2 500 – 2 999 12 

2 000 – 2 499 10 

1 500 – 1 999 8 

1 000 – 1 499 6 

   500 – 999  4 



 

       0 – 499   2 

B3 Výuka povinné dopravní výchovy pro žáky 4. tříd ZŠ Počet bodů 

 
ANO 10 

NE 0 

C 

Hodnotící kritéria definuje administrátor ve spolupráci s hodnotící 
komisí.  Jedná se o hodnocení významu projektu z pohledu 
poskytovatele dotace 

C1 
Posouzení významu projektu pro Olomoucký kraj (body se 
sčítají dle odpovědí na všechny čtyři možnosti) 

Počet bodů 

ANO NE 

 

zkvalitnění zázemí DDH (vybudování sociálního zařízení, 
přístřešků, skladovacích prostor, pořízení laviček, parkovací 
plochy) 

5 0 

zkvalitnění prostor DDH (vybudování oplocení, obnova dopravního 
značení, nákup dopravních značek, semaforů, obnova povrchu 
DDH) 

5 0 

zvýšení kapacity DDH (např. rozšíření plochy DDH, nákup 
dopravních prostředků) 

5 0 

umožnění využívání DDH veřejností a podpora sportování dětí 5 0 

 
 
Administrátor po ověření informací ze žádosti (administrativní kontrola údajů, kontrola 
účelu žádosti na Pravidla, případná kontrola splnění požadavků na odstranění 
nedostatků v žádosti dle odst. 8.6 apod.) hodnotí žádosti v části kritérií A. Poté 
předloží přijaté žádosti s bodovým hodnocením kritérií A příslušné hodnotící komisi: 
Komisi pro dopravu Rady Olomouckého kraje. 

 
Hodnotící komise provede hodnocení žádostí z odborného pohledu (kritéria B). Dále 
hodnotící komise ve spolupráci s administrátorem připraví návrh bodového 
hodnocení žádosti (projektu) z pohledu poskytovatele dotace (kritéria C). 

  
Po vyhodnocení v hodnotící komisi připraví administrátor podkladový materiál pro 
další hodnocení žádostí a rozhodnutí o žádostech řídícím orgánem. Přijaté žádosti 
o dotace v dotačním programu jsou v podkladovém materiálu seřazeny dle 
dosaženého bodového zisku.  

 
V případě rovnosti bodového hodnocení se přihlíží k vyššímu dosaženému 
bodovému zisku v daném kritériu v tomto pořadí: 

1. C1 
2. B2 
3. B1 
4. B3 
5. A2 
6. A3 
7. A1 

 
  
 
 



 

HODNOCENÍ KRITÉRIÍ  

  
  
  
  
  
  
  
 O

z
n

a
č

e
n

í 

HODNOCENÍ 
BODOVÁ 
ŠKÁLA 

Maximální počet 
bodů 

Maximální 
počet bodů, 
který může 
posuzovaná 
žádost 
dosáhnout 

A1 
A2 
A3 

Hodnotí administrátor  
1 – 13 
1 – 17 
1 – 10 

40 

100 
B1 
B2 
B3 

Hodnotí hodnotící  
komise 

1 – 10 
2 – 20 
0 – 10 

40 

C 
Hodnotí Rada 
Olomouckého kraje 

0 – 20 20 

VYSVĚTLENÍ BODOVÁNÍ        

PODKLAD PRO ROZHODNUTÍ ŘÍDÍCÍHO 
ORGÁNU 

POČET 
DOSAŽENÝCH 
BODŮ 

NÁVRH 
ŘÍDÍCÍMU 
ORGÁNU 

Hodnocení administrátorem, hodnotící komisí, 
Radou Olomouckého kraje  
(celkový bodový zisk A – C) 

6 – 39 NEVYHOVĚT 

Hodnocení administrátorem, hodnotící komisí, 
Radou Olomouckého kraje  
(celkový bodový zisk A – C) 

40 – 100 
VYHOVĚT 
MŮŽE BÝT 
NEVYHOVĚNO* 

*) Pořadí žadatelů bude sestaveno podle počtu dosažených bodů. Žadatelům s bodovým 
hodnocením 40 – 100 bodů bude vyhověno a dotace bude poskytnuta pouze do výše 
schválených finančních prostředků Zastupitelstvem Olomouckého kraje v tomto dotačním 
programu. V případě vyčerpání finančních prostředků v dotačním programu dotace nebude 
poskytnuta žadatelům s nižším bodovým hodnocením dle seřazeného pořadí žadatelů 
(náhradníků). Náhradník (s počtem dosažených bodů 40 a více) je oprávněný k přijetí 
dotace ve schválené výši a podle schváleného pořadí náhradníků  řídícím orgánem 
v případě nečerpání dotace některými příjemci dotace, v případě navýšení alokace 
dotačního programu, v případě nedoložení potřebných podkladů příjemcem dle bodu 9.12. 
Pravidel a v případě neprodloužení termínu pro dodání potřebných podkladů dle bodu 9.12. 
Pravidel. 

 
Řídící orgán rozhodne o poskytnutí dotace posouzením kritérií uvedených v žádosti, 
zejména pak vzhledem k dosaženému bodovému hodnocení žádosti, k popisu 
konkrétního účelu a cíle projektu, očekávaných přínosů akce, účelu vynaložení 
dotačních prostředků.  

 
Řídící orgán při posuzování bodového hodnocení přihlíží zejména k celkovému 
dosaženému bodovému zisku a alokaci v dotačním programu. 

 
Řídící orgán rozhoduje o poskytnutí dotace rovněž s ohledem na mimořádné 
okolnosti poskytnutí dotace, např. zjištění nových závažných skutečností typu uvalení 
exekuce na žadatele, uvedení nepravdivých informací v žádosti apod.). 

 



 

Lhůta pro rozhodnutí o žádostech činí 240 dnů od ukončení příjmu žádostí. 
 

V případě, že v některém dotačním programu v oblasti dopravy dojde k nedočerpání 
finančních prostředků, může řídící orgán rozhodnout o převodu těchto finančních 
prostředků do jiného dotačního programu v oblasti dopravy. 

 
Informaci o poskytnutí či neposkytnutí dotace zašle administrátor žadatelům 
nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí řídícího orgánu. Ve stejné lhůtě administrátor 
zveřejní výsledky vyhodnocení dotačního programu na webových stránkách 
dotačního programu/titulu (po zajištění anonymizace dokumentů). 

 


