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Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení  

 

MAS Strážnicko, z.s.  Výzva č. 10 - IROP - „Bezpečně do škol, do práce a za službami IV“ 

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

   

Kritéria věcného hodnocení:  

Poř. 

číslo 

Věcné kritérium – 

název a popis 

Typ kritéria 

(hodnotící) 

Hodnocení 

(kategorie/body) 

Zdroj informací 

1 Délka nových nebo 

rekonstruovaných 

cyklostezek  – žadatel 

doloží v projektové 

dokumentaci celkovou 

délku nových nebo 

rekonstruovaných 

cyklostezek, kdy 

finanční náklady 

odpovídají ceně 

v místě obvyklé. 

Posuzuje se hodnota 

platná k datu podání 

žádosti o podporu.  

hodnotící Délka 0 – 500 m   

/ 5 bodů 

Délka 501-1000 m 

 / 10 bodů 

Délka nad 1001 m 

/ 15 bodů 

Žádost o podporu 

Projektová 

dokumentace 

2 Napojení na stávající 

cyklistickou 

infrastrukturu – 

projektem řešená 

cyklostezka se přímo 

napojuje na stávající 

liniovou cyklistickou 

infrastrukturu. 

Posuzuje se stav 

uvedený k datu podání 

žádosti o podporu. 
 

hodnotící Vybudovaná nebo 

rekonstruovaná 

cyklostezka se 

nenapojuje na 

stávající liniové 

opatření pro 

cyklisty 

/ 0 bodů 

 

Vybudovaná nebo 

rekonstruovaná 

cyklostezka se 

napojuje na 

stávající liniové 

opatření pro 

cyklisty 

Žádost o podporu 

Projektová 

dokumentace 

Studie 

proveditelnosti 
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/5 bodů 

 

3 Návaznost projektu –  

Projekt je navázán 

(trasou, značením) na 

více druhů veřejné 

přepravy (železniční, 

autobusovou) 

Posuzuje se stav 

uvedený k datu podání 

žádosti o podporu. 

hodnotící Žádné navázání 

 / 0 bodů 

1 a více navázání 

/5 bodů 
 

Žádost o podporu 

Projektová 

dokumentace 

Studie 

proveditelnosti 

 

4 Propojení prvků 

regionální 

infrastruktury 

realizovaným 

projektem – kritérium 

hodnotí propojení 

regionálních 

infrastrukturních prvků 

realizovaným 

projektem. 

Infrastrukturní prvky 

jsou: stanice a zastávky 

veřejné dopravy, sídla 

úřadů, kostely, 

základní a mateřské 

školy, střediska 

volného času, SŠ a 

VOŠ, ordinace lékařů, 

pošta, sociální služba, 

sídla podniků s více než 

20 zaměstnanci. 

Žadatel použije údaje 

rozhodné k datu 

podání žádosti o 

dotaci.  Průběh 

cyklostezky musí být 

v dojezdové 

vzdálenosti do 200 m 

od infrastrukturního 

prvku. 

Posuzuje se stav 

uvedený k datu podání 

žádosti o podporu 

 hodnotící Není propojení na 

infrastrukturní 

prvek 

/ 0 bodů 

Propojení na 1 

infrastrukturní 

prvek 

/ 10 bodů  

Propojení na více 

infrastrukturních 

prvků 

/ 15 bodů 

Studie 

proveditelnosti 
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Parkovací místa – 

projekt zahrnuje 

realizaci nových 

pevných parkovacích 

míst pro jízdní kola. 

Posuzuje se stav 

uvedený k datu podání 

žádosti o podporu 

hodnoticí Projekt nevytváří 

parkovací místa 

/ 0 bodů  

Projekt vytváří 1-5 

parkovacích míst 

/5 bodů 

Projekt vytváří 6 a 

více parkovacích 

míst 

/ 10 bodů 

Studie proveditelnosti 

Projektová 

dokumentace 

 

6 Mobiliář – projekt 

zahrnuje vybavení 

mobiliářem. Mobiliář je 

min. 1 ks: lavička nebo 

stolek nebo odpadkový 

koš nebo informační 

tabule, a to 

v bezprostřední 

blízkosti cyklostezky. 

Posuzuje se stav 

uvedený k datu podání 

žádosti o podporu 

Hodnoticí Projekt nevytváří 

mobiliář 

/ 0 bodů 

Projekt vytváří 1 

ks mobiliáře u 

cyklostezky 

/ 5 bodů 

Projekt vytváří 2 a 

více ks mobiliáře 

u cyklostezky 

/ 10 bodů 

Žádost o podporu 

Projektová 

dokumentace 

Studie proveditelnosti 

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


