Příloha č. 2
4. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Kritéria věcného hodnocení
„MAS Rokytná – IROP – PODPORA
UDRŽITELNOSTI NEMOTOROVÉ DOPRAVY I.“

IROP 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
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VĚCNÉ HODNOCENÍ PRO AKTIVITU BEZPEČNOST DOPRAVY
Kritérium vč. popisu
Počet bodů
1. Projekt řeší přístup k objektům občanské vybavenosti (mateřská
škola, základní škola, základní umělecká škola, dům dětí a
mládeže, dětská nebo sportovní hřiště, pošta, zdravotnické
zařízení, zařízení sociální péče, úřad, obchod či služby, zastávky
veřejné dopravy, parky, kulturní centra) – vzdálenost bude
posuzována vzdušnou čarou od místa realizace (dle snímku
z Mapy Google s vyznačením vzdušné vzdálenosti)
15
Realizace projektu je zaměřena na zvýšení bezpečnosti pohybu na
komunikacích a zajišťuje přístup alespoň ke dvěma a více objektům
občanské vybavenosti tím, že je realizován max. do 100 m od hlavního
vchodu do objektu občanské vybavenosti a zároveň je tento hlavní
vchod propojen s předmětem projektu prostřednictvím přístupové
komunikace pro pěší
Realizace projektu je zaměřena na zvýšení bezpečnosti pohybu na
komunikacích a zajišťuje přístup alespoň k jednomu objektu občanské
vybavenosti tím, že je realizován max. do 100 m od hlavního vchodu do
10
objektu občanské vybavenosti a zároveň je tento hlavní vchod propojen
s předmětem projektu prostřednictvím přístupové komunikace pro pěší
Realizace projektu nezajišťuje přístup alespoň k jednomu objektu
0
občanské vybavenosti
Dokument pro hodnocení – STUDIE PROVEDITELNOSTI, Žádost v MS2014+

Kritérium vč. popisu
Počet bodů
2. Projekt realizuje bezbariérové prvky, které ulehčí pohyb
hendikepovaným osobám po komunikaci nebo zajišťuje bezbariérový
přístup k zastávce hromadné dopravy
15
V rámci projektu budou realizovány bezbariérové prvky nebo bude
zajištěn bezbariérový přístup k zastávce hromadné dopravy – žadatel
jasně popsal, jaké bezbariérové prvky budou realizovány nebo jakou
formou bude zajištěn bezbariérový přístup k zastávce hromadné dopravy
V rámci projektu nejsou realizovány bezbariérové prvky ani bezbariérový
0
přístup k zastávce hromadné dopravy
Dokument pro hodnocení – STUDIE PROVEDITELNOSTI, Žádost v MS2014+

Kritérium vč. popisu
Počet bodů
3. Projekt řeší výsadbu doprovodné zeleně (jedná se o podporovanou
aktivitu v rozsahu Specifických pravidel ŘO IROP k výzvě č. 53)
10
Žadatel v rámci projektu řeší výsadbu doprovodné zeleně v okolí stavby
Žadatel v rámci projektu neřeší výsadbu doprovodné zeleně v okolí

0

2

stavby
Dokument pro hodnocení – STUDIE PROVEDITELNOSTI, Žádost v MS2014+, rozpočet
projektu – Položkový rozpočet stavby (příloha žádosti o podporu)

Kritérium vč. popisu
Počet bodů
4. V rámci projektu je řešen přechod pro chodce nebo místo pro
přecházení
15
V rámci projektu je řešen přechod pro chodce nebo místo pro
přecházení
V rámci projektu není řešen přechod pro chodce nebo místo pro
0
přecházení
Dokument pro hodnocení – STUDIE PROVEDITELNOSTI, Žádost v MS2014+, rozpočet
projektu – Položkový rozpočet stavby (příloha žádosti o podporu)

Kritérium vč. popisu
Počet bodů
5. Součástí projektu je rekonstrukce nebo nová výstavba veřejného
osvětlení nebo osvětlení přechodu pro chodce nebo místa pro
přecházení
15
Součástí projektu je výstavba nového veřejného osvětlení nebo osvětlení
přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení
Součástí projektu je rekonstrukce veřejného osvětlení nebo osvětlení
10
přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení
Projekt neřeší veřejné osvětlení ani osvětlení přechodu pro chodce nebo
0
místa pro přecházení
Dokument pro hodnocení: STUDIE PROVEDITELNOSTI, Žádost v MS2014+, rozpočet projektu
– Položkový rozpočet stavby (příloha žádosti o podporu)

Kritérium vč. popisu
Počet bodů
6. Finanční náročnost projektu (částka CZV se zaokrouhluje na celé
koruny)
10
Celkové způsobilé výdaje činí max. 3.000.000 Kč (včetně)
Celkové způsobilé výdaje jsou v rozmezí 3.000.001 Kč - 7.000.000 Kč
5
(včetně)
Celkové způsobilé výdaje činí 7.000.001 Kč a více
0
Dokument pro hodnocení: STUDIE PROVEDITELNOSTI, Žádost v MS2014+
Maximální počet získaných bodů: 80
Minimální počet získaných bodů: 40
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