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Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení  

 

MAS Strážnicko, z.s.  Výzva č. 7  - IROP - „Bezpečnost dopravy“ 

Vazba na výzvu ŘO IROP č. 53 „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“ 

   

Kritéria věcného hodnocení:  

Poř. 

číslo 

Věcné kritérium – 

název a popis 

Hodnocení (kategorie/body) Zdroj informací 

1 Technická 

připravenost 

projektu 

(Aspekt připravenosti) 

Žadatel 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 

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 doložil čestné prohlášení, že realizace 

projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení) 

/ 10 bodů 

Žádosti o podporu 

Studie 

proveditelnosti 

Projektová 

dokumentace 

2 Velikost obce/města 

podle počtu obyvatel, 

ve kterém je projekt 

realizován 

(Aspekt potřebnosti) 

Obec má více než 2 001 obyvatel 

/ 0 bodů 

Obec má 1001 – 2 000 obyvatel 

/ 5 bodů 

Obec má méně než 1 000 obyvatel 

/10 bodů 

Žádost o podporu 

Studie 

proveditelnosti 

Dokument ČSÚ: 

Počet obyvatel 

v obcích k 1.1.2020 

3 Výše způsobilých 

výdajů projektu 

Posuzuje se výše CZV 

platná k datu podání 

žádosti o podporu do 

výzvy MAS. 

Celková výše způsobilých výdajů je ke dni podání žádosti 

o podporu do výzvy MAS vyšší než 2 000 001,- Kč  

 / 5 bodů 

Celková výše způsobilých výdajů je ke dni podání žádosti 

o podporu do výzvy MAS od 1 000 001 do 2 000 000,- Kč 

Žádost o podporu 

Studie 

proveditelnosti 
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(Aspekt efektivnosti) /10 bodů 

Celková výše způsobilých výdajů je ke dni podání žádosti 

o podporu do výzvy MAS do 1 000 000,- Kč 

/ 20 bodů 

4 Projekt zajišťuje 

bezbariérový přístup 

k zastávkám veřejné 

dopravy 

(Aspekt potřebnosti) 

Projekt nezajišťuje bezbariérový přístup k zastávce 

veřejné dopravy 

/ 0 bodů  

Projekt zajišťuje bezbariérový přístup k 1 a více 

zastávkám veřejné dopravy 

/ 10 bodů 

Žádost o podporu 

Studie 

proveditelnosti 

Projektová 

dokumentace 
 

5 

 

Projekt zahrnuje 

prvky zklidňující 

dopravu (přechod pro 

chodce, zpomalovací 

práh, měřič rychlosti, 

bezpečnostní 

ostrůvek na silnici) 

(Aspekt potřebnosti)  

Projekt nezahrnuje prvek zklidňující dopravu 

/ 0 bodů 

Projekt zahrnuje prvek zklidňující dopravu (přechod pro 

chodce, zpomalovací práh, měřič rychlosti, bezpečnostní 

ostrůvek na silnici) 

/  10 bodů 

Žádost o podporu 

Studie 

proveditelnosti 

Projektová 

dokumentace 

Minimální počet dosažených bodů:  30  Maximální počet dosažených bodů: 60 


