
Kritéria pro věcné hodnocení projektu

SC 1.2 - aktivita Bezpečnost dopravy

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Obec, v níž se projekt realizuje má méně než 500 obyvatel 20

Obec, v níž se projekt realizuje má 501 - 1500 obyvatel 10

Obec, v níž se projekt realizuje má 1501 a více obyvatel 5

Celková částka požadované dotace je do 1 000 000,00 Kč 10

Celková částka požadované dotace je od 1 000 000,01 Kč - 2 000 000,00 Kč 5

Celková částka požadované dotace je 2 000 00,01 a více Kč 0

Věcné hodnocení žádosti o podporu v 1. výzvě IROP -  Bezpečnost na silnicích - aktivita Bezpečnost dopravy

1.

Počet obyvatel obce/města,

ve které se daný projekt realizuje ke dni 

31.12.2016 dle ČSÚ - 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystu

p-objekt-

parametry&pvo=DEM03&sp=A&skupId=526&pvokc=&kata

log=30845&z=T

(V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se 

nárok na body dle aritmetického průměru počtu obyvatel 

v obcích, ve kterých je projekt realizován)

Žádost, Studie proveditelnosti

Finanční náročnost projektu Žádost, Rozpočet projektu, Studie proveditelnosti2.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČÍ PROGRAM

Hodnotící kritéria

opatření 2.2.2 Bezpečnost na silnicích a místních komunikacích

pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Pomalší
2014-2020



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 nedoložil 

čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení). 10

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

Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu ukončen výběr dodavatele (zadávací 

a výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky
10

Žadatel nemá ke dni podání žádosti o podporu ukončen výběr dodavatele 

(zadávací a výběrové řízení) a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky

0

Projekt je zaměřen na 3 a více aktivit* 20
Projekt je zaměřen na 2 aktivity* 10
Projekt je zaměřen na 1 aktivitu* 5

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 35 bodů. Maximální počet bodů je 70.

* Aktivitami se rozumí: chodníky; pásy; podchody, lávky, části mostních objektů a propustků; opěrné zdi, násypy, svahy, příkopy; místa pro přecházení, přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty, 

ochranné ostrůvky, vysazené chodníkové plochy; veřejné osvětlení komunikace pro pěší; nástupiště autobusových zastávek, bezbariérovost nástupišť; přístřešky a čekárny autobusových zastávek; 

zálivy autobusových zastávek; jízdní pruhy pro cyklisty umístěné podél pásu pro chodce; stezky pro cyklisty vedené současně s komunikací pro pěší; zábradlí; dopravní značení a zvýrazňující prvky; 

světelné signalizační zařízení; dešťové vpusti, šachty a přípojky k odvodu vod z povrchu komunikace do kanalizace; vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou; 

Technická připravenost

Administrativní připravenost

Žádost, stavební povolení nebo souhlas s 

provedením ohlášeného stavebního záměru 

nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební 

povolení nebo čestné prohlášení žadatele, že 

není vyžadováno stavení povolení, ohlášení 

stavby, ani jiné opatření stavebního úřadu

Žádost, uzavřená smlouva na plnění zakázky

3.

4.

Komplexnost projektu5.
Žádost, Studie proveditelnosti, Specifická 

pravidla pro žadatele a příjemce


