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Příloha č. 1: Mapa zóny pro Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín 

 
Zdroj: Dokument IPRM [online]. [cit. 2010-02-10] Dostupný z WWW: <http://www.novy-

jicin.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/File/iprm/regenerace-iop/081118_dokument_IPRM_web2.pdf> 



 

 

Příloha č. 2: Návrh hodnotících kritérií pro první výzvu 

 
Zdroj: Dokument IPRM [online]. [cit. 2010-02-10] Dostupný z WWW: <http://www.novy-

jicin.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/File/iprm/regenerace-iop/081118_dokument_IPRM_web2.pdf> 

 

 V této tabulce je uveden návrh kritérií. Město při každé výzvě může tato kritéria 

měnit. V první výzvě pro předkládání námětů chtělo preferovat projekty, které by řešily 

komplexní snížení energetické náročnosti budov, jako zateplení objektů, zateplení střechy  

a výměny oken. Město si stanovilo cíl zejména řešit úsporu energií staveb a objektů,  

také změnit vzhled sídliště Dlouhá k lepšímu, k čemuž tyto aktivity významně přispívají.  

 

 

 



 

 

Příloha č. 3: Hodnotící kritéria pro výběr projekt ů (2. výzva týkající se Regenerace 

bytových domů) 

 
Zdroj: Oficiální stránky města Nový Jičín [online]. [cit. 2010-02-10] Dostupné z: <http://www.novy-jicin.cz> 

 

 Jedná se o celkově vyhlášenou třetí výzvu, ale druhou výzvu vyhlášenou v oblasti 

Regenerace bytových jednotek. Tabulky hodnotících kritérii jsou uvedeny záměrně, aby bylo 

možné srovnání. U druhé výzvy byly kritéria nastaveny přísněji, kvůli spravedlivému výběru 

projektů. Tyto informace podalo město Nový Jičín. 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4: Orientační harmonogram administrace projektů v CRR ČR  

 Maximální počet 
pracovních dnů od 
ukončení předchozí 
činnosti 

Posouzení přijatelnosti projekt ů 5 

Kontrola formálních náležitostí 2 

Ex-ante analýza rizik 5 

Kontroly ex-ante 10 

Oznámení výsledků kontrol projekt ů ŘO IOP 10 

Schválení projektů ředitelkou ŘO IOP 5 

Zaslání Oznámení žadatelům V průběhu dnů 

Vydání Registračních listů (RL) 2 

Odeslání RL a návrhu Podmínek Rozhodnutí 3 

Lhůta pro vyjádření žadatele k RL a návrhu Podmínek 10 

Vydání Rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace 5 pracovních dní od 

schválení projektu 

Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 60 pracovních dní od 

schválení projektu 

Zaslání zkompletovaného Rozhodnutí s Podmínkami 10 

 107 

Zdroj: vlastní zpracování, čerpáno z Příručky pro žadatele a příjemce 

 

 Po schválení projektu ředitelkou ŘO IOP vydá MMR Rozhodnutí ministra  

o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU. Na toto Vydání 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace je vyhrazeno 60 pracovních dní, jak je vidět výše v tabulce. 

 

Příloha č. 5: Aktuální stav programu Zelená úsporám k půli února roku 2010 

 Rodinné domy Panelové domy Nepanelové domy 

Počet projektů 6 228 71 151 

Průměrná podpora 43 % 44,8 % 51,5 % 

 

Zdroj: Oficiální stránky Státního fondu životního prostředí [online]. [cit. 2010-02-15] Dostupný z WWW: 

<http://www.sfzp.cz/clanek/192/1232/program-zelena-usporam-rozdelil-prvni-miliardu-korun-tempo-prijimani-zadosti-se-

vyrazne-zrychlilo/> 


