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Kritéria 
pro výběr žádostí podaných podle podmínek podprogramu 

117D0660 Bytové domy bez bariér pro rok 2017 
Maximálně 100 bodů 

 

2. Místo realizace 

Zvýhodněny budou projekty, které se realizují v obci 
nacházející se ve státem podporovaném regionu dle 
přílohy usnesení vlády č. 344 ze dne 15. 5. 2013. 

 max. počet bodů 10 

Obec se nachází v regionu dle přílohy usnesení vlády 
č. 344 ze dne 15. 5. 2013. 

10 

Obec se nenachází v regionu dle přílohy usnesení vlády 
č. 344 ze dne 15. 5. 2013. 

0 

Doklad žádost 

Podklad správce usnesení vlády č. 344 
ze dne 15. 5. 2013 

1. Komplexnost řešení odstranění bariér v přístupu k bytům 
v domě 

Hodnotit se bude podíl bytů v domě, které získají 
bezbariérový přístup 

max. počet bodů 20 

k 100 % bytů v domě získává bezbariérový přístup 20 

k 75 % a více bytů budou odstraněny veškeré bariéry 

přístupu 

15 

k 50 % a více bytů budou odstraněny veškeré bariéry 

přístupu 

10 

k 25% a více bytů budou odstraněny veškeré bariéry 

přístupu 

5 

k žádnému bytu či méně než 25 % bytů v domě nebudou 
odstraněny veškeré bariéry přístupu 

0 

Doklad žádost 

3. Potřeba realizace projektu 

Žadatel doloží potřebnost realizace v konkrétním domě 
(uživatel bytu s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace – ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb.) a/nebo 
podíl uživatelů bytů ve věku 65 a více větší nebo roven 

max. počet bodů 30 



 

2 

 

4. Efektivita projektu 

Hodnotit se bude celkový počet bytů s nově vytvořeným 
bezbariérovým přístupem v rámci projektu. 

max. počet bodů 40 

do 5 bytů včetně 0 

6 -10 bytů 10 

11 - 15 bytů 20 

16 – 20 bytů  30 

21 a více bytů 40 

Doklad  žádost 

 

 

Pořadí doručení žádosti 

V případě, že více žádostí bude mít stejný počet bodů, rozhodne při výběru datum a hodina 
doručení žádosti na MMR. 

Doklad  razítko podatelny 

 

20% z celkového počtu uživatelů (body se sčítají). 

Alespoň jeden uživatel bytu s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace – ve smyslu vyhlášky 
č. 398/2009 Sb.) v domě 

15 

Podíl uživatelů bytů v domě ve věku 65 a více je větší 
nebo roven 20% z celkového počtu uživatelů 

15 

Doklad  žádost 


