
Platnost: od 29.10.2020 

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)
Přidělené hodnocení Odůvodnění

Obec, v níž se realizuje projekt, má 7001 a více obyvatel. 0 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt, má 3001 až 7000 obyvatel (včetně). 5 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt, má méně než 3000 obyvatel (včetně). 10 bodů

Projekt je realizován v místech, kde před realizací projektu byl chodník. 0 bodů

Projekt je realizován v místech, kde před realizací projektu nebyl

chodník.
10 bodů

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou v rozmezí 3.500.001,- Kč až 4.600.000,- Kč 

(včetně).
0 bodů

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou v rozmezí 2.500.001,- Kč až 3.500.000,- Kč 

(včetně).
5 bodů

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou v rozmezí 2 000.000,- Kč až 2.500.000,- Kč 

(včetně).
10 body

Délka nově vybudovaného chodníku je menší než 100 m (včetně). 0 bodů

Délka nově vybudovaného chodníku je v rozmezí od 101 m do 300 m (včetně). 5 bodů

Délka nově vybudovaného chodníku je 301 m a více. 10 bodů

Projekt nezahrnuje realizaci žádného z bezpečnostních prvků 

specifikovaných v názvu kritéria. 
0 bodů

Projekt zahrnuje realizaci jednoho a více bezpečnostních prvků 

specifikovaných v názvu kritéria. 
10 bodů

celkem 0

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 25 bodů. Maximální počet bodů je 50.

Podpisy přítomných členů Výběrového orgánu:

2.

Projekt je realizován v místech, kde před

realizací projektu nebyl chodník.                        

(1. preferenční kritérium)                                         

(Aspekt kvlality projektu: Potřebnost)

Žádost o podporu, Projektová dokumentace pro 

vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení 

stavby, Studie proveditelnosti

3.

Finanční náročnost projektu                                 

dle celkových způsobilých výdajů projektu v 

podané žádosti (částka CZV projektu se 

zaokrouhluje na celé koruny)

(Aspekt kvality projektu:  Hospodárnost, 

Efektivnost, Proveditelnost)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

PROJEKT SPLNIL/NESPLNIL PODMÍNKY VĚCNÉHO HODNOCENÍ (nehodící se škrtněte)

Složení Výběrového orgánu:

Projekt zahrnuje realizaci alespoň jednoho z 

bezpečnostních prvků (přechod pro chodce, 

místo pro přecházení, veřejné osvětlení a další 

bezpečnostní opatření specifikovaná ve 

Specifických pravidlech Výzvy č. 53, verze 1.4, 

platných od 8.10.2019, v bodu 3.4.2 - Hlavní 

podporované aktivity a v bodu  3.4.5 Způsobilé 

výdaje, Způsobilé výdaje na hlavní aktivity 

projektu, výdaje na realizaci prvků zvyšujících 

bezpečnost pěší dopravy).

(Aspekt kvality projektu: Potřebnost, 

Efektivnost)

5.
Žádost o podporu, Projektová dokumentace pro 

vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení 

stavby, Studie proveditelnosti

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Datum a místo konání Výběrového orgánu:

Jméno a podpis zapisovatele:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Název MAS: MOST Vysočiny, o.p.s.

Název výzvy MAS: Výzva MAS MOST Vysočiny - IROP - Bezpečná doprava II

Číslo výzvy MAS: 9

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření Bezpečná doprava 5.3.1 Zvýšení bezpečnosti dopravy technickými prostředky 

Integrované strategie MAS MOST Vysočiny

Číslo výzvy ŘO: 53

Název projektu:

Registrační číslo projektu:

Žadatel:

1.

Počet obyvatel obce/města,

ve které se daný projekt realizuje (počet 

obyvatel k 31.12.2019,dle veřejně dostupných 

údajů ČSÚ).

                                                                                   

(Aspekt kvality projektu: Účelnost) 

Studie proveditelnosti, počet obyvatel dle veřejně 

přístupné databáze ČSÚ k 31.12.2019

4.

Délka nově vybudovaného chodníku.              

(2. preferenční kritérium)

(Aspekt kvality projektu: Potřebnost, 

Efektivnost)

Žádost o podporu, Projektová dokumentace pro 

vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení 

stavby, Studie proveditelnosti


