
 

 

 

 

Kritéria pro výběr DSO : 

 

1. Plošné pokrytí území státu (preferováno max 1 DSO z daného kraje) 

 

2. Strukturální různorodost DSO (minimálně 3 DSO z agrárních oblastí, minimálně 2 

DSO z příměstských (městských) oblastí, minimálně 1 DSO z marginalizovaných 

oblastí ( hospodářsky a sociálně ohroženého území), minimálně 1 DSO z dynamicky 

se rozvíjejícího území, minimálně 2 DSO z strukturálně postiženého regionu, 

minimálně 2 DSO ze stabilizovaných území) 

 

3. Zkušenost s projekty  SMO ČR - Meziobecní spolupráce, Centra společných služeb,  

případně zkušenosti z projektů řízených jinou organizací, a to vše především v oblasti 

spolupráce obcí v rámci dobrovolných svazků obcí (mikroregionů). (Uveďte název 

projektu, období účasti na realizaci projektu, počet zapojených členských obcí) 

 

4. Zkušenost s realizací vlastních projektů v oblasti místní ekonomiky, jako je např. nákup 

společných služeb, realizace společných výběrových řízení, realizace společných 

aktivit v oblasti nakládání s komunálními odpady, společné krizové řízení, atd. (Uveďte 

název projektu, stručný popis projektu a jeho hlavních aktivit, období realizace 

projektu, počet zapojených členských obcí, finanční objem projektu) 

 

5. Popis důvodů zapojení daného DSO do projektu (v  max. rozsahu cca 1 A4) 

 

6. Počet členských obcí (Počet členských obcí DSO by měl být  alespoň 15; v případě že 

vaše ORP je tvořeno méně než 30 obcemi, uveďte prosím v poznámce) 

 

 

 

Přihlášky budou vyhodnoceny dle uvedených kritérií pověřenými pracovníky projektu do 

31.1.2021.Kritéria jsou sestavena v pořadí podle důležitosti. První dvě kritéria je nezbytně 

nutné dodržet. V případě,  že přihlášky budou podle kritérií  1. a 2. srovnatelné, bude se 

rozhodovat o zařazení do projektu podle kritérii 3. až 6. .  

 

 

Přihlášku, která je přílohou tohoto dopisu, podepsanou předsedou DSO v pdf formátu pošlete 

mailem na adresu smocr@smocr.cz do pátku 18. prosince  2020. 

 

 

Pro případné dotazy a  doplnění informací kontaktujte Ing. Dana Jiránka, email 

jiranek@smocr.cz tel : 606 770 181 , Jaromíra Jecha, email jech@smocr.cz  tel : 603 841 031, 

nebo  Roberta Zemana, email zeman@smocr.cz  tel : 602 931 196 . 
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