
Společná kritéria pro vecné hodnocení projektu

Platnost od: 12.8.2019

Název výzvy MAS: 4.výzva MAS KLS-IROP- Bezpečnost dopravy

Číslo výzvy MAS: 4

Název výzvy ŘO: 53. výzva IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA -  INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy ŘO: 53

Název projektu:

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Přidělené 

hodnocení
Odůvodnění

 aktivity jsou v souladu s cíly projektu, je mezi nimi jasná a logická 

vazba.  aktivity detailně rozpracovávají cíle projektu a konkrétním a 

zřetelným způsobem přispívají k jejich naplňování.

10 bodů

 aktivity jsou v ojedninělých případech v nesouladu s cíly projektu. V 

těchto případech mezi nimi není zcela jasná a logická vazba. Tyto 

nedostatky však nemají podstatný vliv na úspěšnou realizaci projektu.

0 bodů

Všechny  aktvity jsou reflektovány v rozpočtu projektu. Z popisu  

aktivity je patrné, že nevznikají výdaje, které jsou v projektu uznatelné a 

nejsou zohledněny v rozpočtu projektu.

10 bodů

Některé  aktvity projektu (nebo jejich část) nejsou zcela zohledněny v 

rozpočtu projektu. Tyto nedostatky však zanedbatelné a nemají 

podstatný vliv na úspěšnou realizaci projektu.

0 bodů

Žadatel  má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné 

stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební 

povolení nebo k žádosti přiloží čestné prohlášení, že realizace projektu 

nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou 

stavební práce.

10 bodů

Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné 

stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební 

povolení nebo nedoložil čestné prohlášení, že realizace projektu 

nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).

0 bodů

Požadovaná výše dotace na jednotku indikátoru 75001  je nižší než 3 

500 000 Kč.
10 bodů

Požadovaná výše dotace na jednotku indikátoru 75001 je ve výši od 3 

500 000 do 4 500 000  Kč včetně.
5 bodů

Požadovaná výše dotace na jednotku indikátoru 75001 je vyšší než 4 

500 000  Kč.
0 bodů

Projekt zajišťuje přístup k zastávce veřejné dopravy, výstupy projektu 

jsou součástí trasy pro pěší spojující stavby určené k bydlení se 

zastávkou veřejné dopravy, přičemž tato trasa je oddělena od 

motorové dopravy vyjma křižovatek a sjezdů z komunikací. Žadatel 

doložil výkres, plán nebo mapu, kde je označena komunikace pro pěší 

zajišťující propojení mezi stavbami určenými k bydlení se zastávkou 

veřejné dopravy.

10 bodů

Projekt nezajišťuje přístup k  zastávce veřejné dopravy, výstupy 

projektu nejsou součástí trasy pro pěší spojující stavby určené k bydlení 

se zastávkou veřejné dopravy.
0 bodů

Projekt zajišťuje přístup 1 nebo více  přechodům nebo místům pro 

přecházení.
5 bodů

Projekt nezajišťuje přístup k přechodům nebo místům pro přecházení. 0 bodů

6. 

Projekt zajišťuje přístup k 

přechodům pro chodce 

nebo místům pro 

přecházení. 

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Projektová 

dokumentace

5.

Projekt zajišťuje přístup k 

zastávkám veřejné 

hromadné dopravy. 

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Projektová 

dokumentace, Výkres nebo plán 

nebo mapa

4.

Požadovaná výše dotace 

odpovídá optimální 

nákladovosti na jednotku 

indikátoru (stanovené jako 

podíl CZV a rozdílu mezi 

výchozí a cílovou hodnotou 

zvoleného, pro realizaci 

projektu stěžejního 

Žádost o podporu, rozpočet

3.

Technická připravenost 

projektu 

(Aspekt proveditelnosti)

Žádost o podporu, Stavební 

povolení nebo souhlas s 

provedením ohlášeného stavebního 

záměru nebo veřejnoprávní 

smlouvu nahrazující stavební 

povolení nebo Čestné prohlášení 

žadatele, že není vyžadováno 

stavební povolení, ohlášení stavby 

ani jiné opatření stavebního úřadu

2.

Vazba mezi hlavními 

aktivitami a rozpočtem 

(Aspekt účelnosti)

Žádost o podporu, záložka Popis  

aktivit, relevantní přílohy s popisem  

aktivit (pokud existují), záložka 

Rozpočet, Studie proveditelnosti, 

Položkový rozpočet stavby

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. IROP 1 Dobudování a modernisace infrastruktury pro veřejnou a bezmotorovou 

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatřenč. IROP 1 Dobudování a modernisace infrastruktury pro veřejnou a bezmotorovou dopravu

1.

Vazba mezi cíly projektu a 

popisem hlavních aktivit 

(Aspekt účelnosti)

Žádost o podporu, záložka Cíl 

projektu a Popis  aktivit, relevantní 

přílohy s popisem  aktivit (pokud 

existují), Studie 

proveditelnosti/Podklady pro 

hodnocení



 Projekt zahrnuje minimálně 2 uvedené prvky 10 bodů

Projekt zahrnuje minimálně 1 uvedený prvek. 5 bodů

Projekt nezahrnuje žádný uvedený prvek.

0 bodů

Projekt zajišťuje propojení mezi rodinnými domy nebo objekty k 

bydlení a 2 a nebo více objekty občanského vybavení

Kriterium bude naplněno, jsou-li výstupy projektu součástí trasy pro 

pěší mezi rodinnými domy nebo objekty k bydlení a objekty 

občanského vybavení, přičemž tato trasa je oddělena od motorové 

dopravy vyjma křižovatek a sjezdů z komunikací. Žadatel doložil výkres, 

plán nebo mapu, kde je označena komunikace pro pěší zajišťující 

propojení mezi rodinnými domy nebo objekty k bydlení a objekty 

občanského vybavení. Objekty občanského vybavení rozumí se stavby, 

zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální 

služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 

ochranu obyvatelstva [§ 2 odst. 1 písm. k) bod 3 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)]. 

Podle druhů činností jsou občanská zařízení členěna na obory zařízení,

tj. zařízení:

 školství a výchovy,

 kultury,

 tělovýchovy a sportu,

 zdravotnictví,

 sociální péče,

 maloobchodu,

 ubytování,

 veřejného stravování,

 nevýrobních služeb,

 výrobních a opravárenských služeb,

 správy a administrativy,

 církví,

 vědy a výzkumu,

 specifická,   pro ochranu obyvatelstva.

20 bodů

 Projekt zajišťuje propojení mezi rodinnými domy nebo objekty k 

bydlení a 1 objektem občanského vybavení

Kriterium bude naplněno, jsou-li výstupy projektu součástí trasy pro 

pěší mezi rodinnými domy nebo objekty k bydlení a objekty 

občanského vybavení, přičemž tato trasa je oddělena od motorové 

dopravy vyjma křižovatek a sjezdů z komunikací. Žadatel doložil výkres, 

plán nebo mapu, kde je označena komunikace pro pěší zajišťující 

propojení mezi rodinnými domy nebo objekty k bydlení a objekty 

občanského vybavení

10 bodů

0 bodů  - Projekt nezajišťuje propojení mezi rodinnými domy nebo 

objekty k bydlení a objektem občanského vybavení

0 bodů

způsobilé výdaje projektu jsou nižší než 4 000 000 Kč 30 bodů

způsobilé výdaje projektu jsou rovny 4 000 000 Kč nebo vyšší 
0 bodů

0 X

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 58 bodů. Maximální počet bodů je 115. 57,5 115

Celkový počet bodů

9. 
Způsobilé výdaje projektu  

 (Aspekt efektivnosti)

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Projektová 

dokumentace

8.

Projekt zajišťuje propojení 

mezi rodinnými domy nebo 

objekty k bydlení a objekty 

občanského vybavení

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Projektová 

dokumentace, Principy a pravidla 

územního plánování

Kapitola C – Funkční složky

C.4 Občanské vybavení, str. C4-1 - 3, 

Výkres, plán nebo mapu, kde je 

označena komunikace pro pěší 

zajišťující propojení mezi rodinnými 

domy nebo objekty k bydlení a 

objekty občanského vybavení

7.

Projekt zahrnuje prvky 

uvedené v Příloze č. 1 k 

vyhlášce č. 398/2009 Sb., 

kap. 1.2 

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Projektová 

dokumentace,  Příloha č. 1 k 

vyhlášce č. 398/2009 Sb., kap. 1.2. 



Podpisy přítomných členů hodnotící komise:

Jméno a podpis zapisovatele:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Datum a místo konání hodnotící komise:

Složení komise: Závěrečné vyjádření komise (komise doporučuje/nedoporučuje 


