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HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

3. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – UDRŽITELNÁ DOPRAVA 

VĚCNÉ HODNOCENÍ 

SPOLEČNÁ KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ (PRO VŠECHNY AKTIVITY) 

Kritérium věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokumenty 

Finanční náročnost projektu 

20 bodů – celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena 
dotace, jsou ve výši do 1 000 000,99 Kč 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti (kap. 7 – 

Rekapitulace rozpočtu projektu) 

15 bodů – celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena 
dotace, jsou ve výši od 1 000 001 Kč do 2 000 000,99 Kč 

10 bodů – celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena 
dotace, jsou ve výši od 2 000 001 Kč do 2 500 000,99 Kč 
5 bodů – celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena 
dotace, jsou větší než 2 500 001 Kč 

Počet obyvatel obce/města, ve kterém se 
daný projekt realizuje 
 
(Dle aktuálních statistických údajů 
uvedených na webových stránkách Českého 
statistického úřadu „Počet obyvatel v obcích 
– k 1. 1. 2018“) 

20 bodů - obec, na jehož území je projekt realizován, má méně 
než 500 obyvatel  

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti 

15 bodů - obec, na jehož území je projekt realizován, má 500 - 
1000 obyvatel 
10 bodů - obec, na jehož území je projekt realizován, má 1 001 - 
1500 obyvatel 
5 bodů - obec, na jehož území je projekt realizován, má více než 
1 501 obyvatel 

Žadatel předložil jako přílohu žádosti o 
podporu právoplatný dokument, že může 
stavbu provést (platné pravomocné 
stavební povolení nebo souhlas s 

10 bodů - žadatel předložil jako přílohu žádosti o podporu 
právoplatný dokument, že může stavbu provést nebo doložil 
čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu 
řízení (ohlášení). Nebo součástí projektu nejsou stavební práce. 

Přílohy Žádosti o podporu 
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provedením ohlášeného stavebního 
záměru nebo účinnou veřejnoprávní 
smlouvu nahrazující stavební povolení) 
nebo doložil čestné prohlášení, že není 
vyžadováno stavební povolení, ohlášení 
stavby ani jiné opatření stavebního úřadu. 
Nebo součástí projektu nejsou stavební 
práce. 

0 bodů - žadatel nepředložil jako přílohu žádosti o podporu 
právoplatný dokument, že může stavbu provést nebo nedoložil 
čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu 
řízení (ohlášení). 

 

BEZPEČNOST DOPRAVY 

Kritérium věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokumenty 

Projekt zahrnuje realizaci (rekonstrukci, 
modernizaci či výstavbu) veřejného 
osvětlení komunikace pro pěší nebo 
bezpečnostních prvků 

10 bodů - projekt zahrnuje realizaci veřejného osvětlení 
vybudované komunikace pro pěší nebo bezpečnostních prvků 
(přechody pro chodce, místa pro přecházení, atd.) 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti, Projektová 

dokumentace 
0 bodů - projekt nezahrnuje realizaci veřejného osvětlení 
vybudované komunikace pro pěší nebo bezpečnostních prvků 
(přechody pro chodce, místa pro přecházení, atd.) 

Projekt zajišťuje bezbariérový přístup k 
přechodům pro chodce nebo místům pro 
přecházení 

10 bodů - projekt zajišťuje přístup k 1 a více přechodům nebo 
místům pro přecházení Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Projektová 
dokumentace 0 bodů - projekt nezajišťuje přístup k přechodu nebo místu pro 

přecházení 

Projekt zajišťuje bezbariérový přístup k 
zastávkám veřejné hromadné dopravy 

10 bodů - projekt zajišťuje přístup k 1 a více zastávkám veřejné 
dopravy Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Projektová 
dokumentace 0 bodů - projekt nezajišťuje přístup k zastávce veřejné dopravy 

Realizace projektu v blízkosti objektu 
občanské vybavenosti. Pod pojmem objekt 

20 bodů - projekt je realizován do 100 m od některého z 
uvedeného objektu občanské vybavenosti 



MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 
 
 

 

občanské vybavenosti se v tomto případě 
rozumí: základní, mateřské a střední školy, 
dětská nebo sportovní hřiště, autobusové 
nebo vlakové zastávky, zdravotnické 
zařízení, zařízení sociální péče, kulturní či 
společenský dům, budova obecního úřadu, 
hasičská zbrojnice, pošta, knihovna, kostel, 
hřbitov 

10 bodů - projekt je realizován od 101 m do 200 m od 
některého z uvedeného objektu občanské vybavenosti 

Příloha č. 3 Výzvy MAS - Mapa 
vzdálenosti od veřejných objektů, 

Projektová dokumentace 5 bodů - projekt je realizován 201 m  a více od některého z 
uvedeného objektu občanské vybavenosti 

 

TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY 

Kritérium věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokumenty 

Projekt zahrnuje realizaci nových 
parkovacích míst pro kola 

10 bodů - projekt zahrnuje realizaci 4 a více nových 
parkovacích míst pro kola v režimu B + R Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Projektová 
dokumentace 0 bodů - projekt zahrnuje realizaci maximálně 3 nových 

parkovacích míst pro kola v režimu B + R 

Projekt zahrnuje realizaci nových 
parkovacích míst pro automobily 

10 bodů - projekt zahrnuje realizaci 3 a více nových 
parkovacích míst pro automobily Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti, Projektová 
dokumentace 0 bodů - projekt zahrnuje realizaci maximálně 2 nových 

parkovacích míst pro automobily 

Projekt terminálu umožní přestup mezi 
druhy dopravy, a to železniční, regionální 
autobusové nebo cyklistické 

10 bodů - projekt umožňuje přestup mezi 2 a více druhy 
dopravy Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti 
0 bodů - projekt neumožňuje přestup mezi více druhy dopravy 

Realizace projektu v blízkosti objektu 
občanské vybavenosti. Pod pojmem objekt 
občanské vybavenosti se v tomto případě 
rozumí: základní, mateřské a střední školy, 
dětská nebo sportovní hřiště, autobusové 

20 bodů - projekt je realizován do 100 m od některého z 
uvedeného objektu občanské vybavenosti Příloha č. 3 Výzvy MAS - Mapa 

vzdálenosti od veřejných objektů, 
Projektová dokumentace 10 bodů - projekt je realizován od 101 m do 200 m od 

některého z uvedeného objektu občanské vybavenosti 
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nebo vlakové zastávky, zdravotnické 
zařízení, zařízení sociální péče, kulturní či 
společenský dům, budova obecního úřadu, 
hasičská zbrojnice, pošta, knihovna, kostel, 
hřbitov 

5 bodů - projekt je realizován 201 m  a více od některého z 
uvedeného objektu občanské vybavenosti 

 

Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně 50 bodů z celkového maximálního počtu 100 bodů. 


