
Obecná kritéria pro věcné hodnocení projektu 

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)
Odůvodnění 

Celkové způsobilé výdaje jsou do 1 000 000,00 Kč včetně. 5 bodů

Celkové způsobilé výdaje jsou 1 000 000,01 Kč a více. 0 bodů

Žadatel má ukončen výběr dodavatele (zadávací a výběrové řízení) a 

uzavřenou smlouvu na plnění zakázky
25 bodů

Žadatel nemá ukončen výběr dodavatele (zadávací a výběrové 

řízení) a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky
0 bodů

Specifická kritéria pro věcné hodnocení projektu 

1.

Finanční náročnost projektu.                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                   

                                                                                         

Hospodárnost

Žádost o podporu,  Studie proveditelnosti, 

Rozpočet projektu

2.

Administrativní připravenost projektu                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                

                                                                     

Proveditelnost

Žádost o podporu, Příloha č. 2 žádosti o 

podporu "Zadávací a výběrová řízení"

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.14, platnost 01. 03. 2021

Číslo výzvy ŘO: 53.

Název projektu: 

Registrační číslo projektu: 

Žadatel: 

Kontrolní list - Věcné hodnocení žádosti o podporu v 8. výzvě IROP - MAS Staroměstsko - IROP - Doprava

Název výzvy ŘO: Výzva č. 53  Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD

Číslo výzvy MAS: 8

Název výzvy MAS: MAS Staroměstsko - IROP - DOPRAVA

Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.4, platnost 8. 10. 2019



Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)
Odůvodnění 

Projekt zajišťuje bezbarierový přístup k 1 a více zastávkám veřejné 

hromadné dopravy.
10 bodů

Projekt nezajišťuje bezbarierový přístup k zastávce veřejné 

hromadné dopravy.
0 bodů

Projekt řeší přechod pro chodce nebo místo pro přecházení.
15 bodů

Projekt neřeší přechod pro chodce nebo místo pro přecházení.
0 bodů

Realizací projektu dojde k vybudování nových/rekonstruovaných 

chodníků o ploše  150,01 m2 a více.
20 bodů

Realizací projektu dojde k vybudování nových/rekonstruovaných 

chodníků o ploše 30,01 m2 - 150 m2.
10 bodů

Realizací projektu dojde k vybudování nových/rekonstruovaných 

chodníků o ploše 0 m2 - 30 m2.
0 bodů

Projekt řeší osvětlení komunikace pro pěší. 10 bodů

Projekt neřeší osvětlení komunikace pro pěší 0 bodů

Projekt je realizován do 50 m od některého z výše uvedeného 

objektu občanské vybavenosti.
15 bodů

5.

Projektem řešená komunikace pro pěší prochází 

/ křižuje / těsně obtéká / navazuje na pozemek 

objektu občanské vybavenosti. Pod pojmem 

objekt občanské vybavenosti se v tomto 

případě rozumí: školy, dětská nebo sportovní 

hřiště, autobusové nebo vlakové zastávky, 

zdravotnické zařízení, zařízení sociální péče, 

kulturní či společenský dům, budova obecního 

úřadu, pošta, kostel, hřbitov.                                                                                                                    

                                                                               

Efektivnost

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 

Projektová dokumentace

4.

Projekt řeší osvětlení komunikace pro pěší 

(rekonstrukce/výstavba)                                                                                                                                        

                                                                                           

Efektivnost

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 

Projektová dokumentace

1.

Bezbarierový přístup k zastávkám veřejné 

hromadné dopravy                                                                                                                   

                                                            Soulad s 

horizontálními principy

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 

Projektová dokumentace

2.

Součástí projektu je přechod pro chodce nebo 

místo pro přecházení                                                                                                                                                       

                                                                                                    

         Efektivnost

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 

Projektová dokumentace

3.

Plocha nově vybudovaných/rekonstruovaných 

komunikací pro pěší v součtu různých úseků                                                                                                                                       

                                                                                                                              

                                   Efektivnost

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 

Projektová dokumentace



Projekt je realizován od 51 do 100 m od některého z výše uvedeného 

objektu občanské vybavenosti.
10 bodů

Projekt je realizován 101 m a více od některého z výše uvedeného 

objektu občanské vybavenosti.
0 bodů

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 50 bodů. Maximální počet bodů je 100.

Hodnotící komise:

Jméno a příjmení Podpis

Datum hodnocení

Platnost od: 15. 12. 2021

5.

Projektem řešená komunikace pro pěší prochází 

/ křižuje / těsně obtéká / navazuje na pozemek 

objektu občanské vybavenosti. Pod pojmem 

objekt občanské vybavenosti se v tomto 

případě rozumí: školy, dětská nebo sportovní 

hřiště, autobusové nebo vlakové zastávky, 

zdravotnické zařízení, zařízení sociální péče, 

kulturní či společenský dům, budova obecního 

úřadu, pošta, kostel, hřbitov.                                                                                                                    

                                                                               

Efektivnost

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 

Projektová dokumentace

Celkový počet získaných bodů 


