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Příloha č. 1: Kritéria pro výběr projektů  

 

Výzva MAS Strážnicko, z.s. – IROP – „Bezpečně do škol, do práce a za službami“ 

Vazba na výzvu ŘO IROP č. 53 „UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“ 

 

Kritéria formálních náležitostí: 

Pořadové 

číslo 

Název a popis kritéria: typ kritéria 

(vylučovací) 

druh kritéria 

(napravitelné/ 

nenapravitelné) 

Zdroj informací hodnocení 

(splněno/nespln

ěno/ 

nehodnoceno/ 

nerelevantní) 

odůvodnění 

hodnocení  

1.  Forma žádosti - 

Žádost o podporu je 

podána v předepsané 

formě. 

ANO NAPRAVITELNÉ 

KRITÉRIUM 

ŽÁDOST O 

FINANČNÍ 

PODPORU 

 ANO 

2.  Podpis žádosti - 

Žádost o podporu je 

podepsána 

oprávněným 

zástupcem žadatele. 

ANO NAPRAVITELNÉ 

KRITÉRIUM 

ŽÁDOST O 

FINANČNÍ 

PODPORU 

 ANO 

3.  Přílohy - Jsou 

doloženy všechny 

povinné přílohy a 

obsahově splňují 

náležitosti, 

požadované v 

dokumentaci k výzvě. 

ANO NAPRAVITELNÉ 

KRITÉRIUM 

ŽÁDOST O 

FINANČNÍ 

PODPORU 

Specifická 

pravidla výzvy č. 

53, ve verzi 1.1 

platné ke dni 

vyhlášení výzvy 

 

 ANO 

 

Obecná kritéria přijatelnosti : 

 

Pořadové 

číslo 

Název a popis kritéria: typ kritéria 

(vylučovací) 

druh kritéria 

(napravitelné/ 

nenapravitelné

) 

Zdroj informací hodnocení 

(splněno/nespln

ěno/ 

nehodnoceno/ 

nerelevantní) 

odůvodnění 

hodnocení  

1.  Účel a rozsah 

projektu - Projekt 

musí splňovat účel a 

rozsah programového 

rámce MAS 

ANO NENAPRAVITE

LNÉ 

KRITÉRIUM 

ŽÁDOSTO 

FINANČNÍ 

PODPORU 

STRATEGIE CLLD 

MAS Strážnicko kap. 

3.6.3 

 

 ANO 

2.  Místo realizace - ANO NENAPRAVITE ŽÁDOST O  ANO 
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Projekt je realizován 

na území působnosti 

MAS  

LNÉ 

KRITÉRIUM 

FINANČNÍ 

PODPORU 

Strategie CLLD MAS 

Strážnicko kap. 

3.6.3 

3.  Oprávněný žadatel - 

Žadatel splňuje 

definici oprávněného 

příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu 

ANO NENAPRAVITE

LNÉ 

KRITÉRIUM 

ŽÁDOST O 

FINANČNÍ 

PODPORU 

Specifická pravidla 

výzvy č. 53, ve verzi  

1.1 platné ke dni 

vyhlášení výzvy 

 ANO 

4.  Limity výdajů - 

Projekt respektuje 

minimální a 

maximální hranici 

celkových způsobilých 

výdajů 

ANO NAPRAVITELN

É KRITÉRIUM 

ŽÁDOST O 

FINANČNÍ 

PODPORU 

Výzva č. 1 IROP 

Cyklodoprava MAS 

Strážnicko 

 ANO 

 

Specifická kritéria přijatelnosti: 

Pořadové 

číslo 

Název a popis kritéria: typ kritéria 

(vylučovací) 

druh kritéria 

(napravitelné/ 

nenapravitelné) 

Zdroj informací Hodnocení 

(splněno/nesplně

no/ 

nehodnoceno/ 

nerelevantní) 

Odůvodnění 

hodnocení  

1.  Soulad projektu - 

Projekt je v souladu 

s SCLLD MAS 

Strážnicko, z.s. 

ANO NENAPRAVITEL

NÉ KRITÉRIUM 

ŽÁDOST O 

FINANČNÍ 

PODPORU 

Strategie CLLD 

MAS Strážnicko, 

kap. 3.3.5 

 ANO 

 

Kritéria věcného hodnocení:  

+  minimální počet bodů pro kladné hodnocení žádosti o podporu a maximálně možný počet (zisk) bodů 

Poř. 

číslo 

Věcné kritérium – 

název a popis 

Typ 

kritéria 

(hodnotí

cí) 

Hodnocení 

(kategorie/body) 

Min. a max 

počet bodů 

+  

Zdroj informací  Odůvodnění 

hodnocení  

1  Délka nově 

vybudovaných 

cyklostezek – žadatel 

doloží v projektové 

dokumentaci celkovou 

délku nově 

vybudované 

hodnotící délka 0 – 100m /  0 

bodů 

délka 100 – 500m / 

15 bodů 

délka 501 – 1000m/ 

20 bodů 

 0/15/20/25 Žádost o finanční 

podporu 

Projektová 

dokumentace 

ANO 
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cyklostezky, kdy 

finanční náklady 

odpovídají ceně 

v místě obvyklé. 

délka nad 1000 m 

25 bodů 

2  Délka 

rekonstruovaných 

cyklostezek – žadatel 

doloží v projektové 

dokumentaci celkovou 

délku 

rekonstruovaných 

cyklostezky, kdy 

finanční náklady 

odpovídají ceně 

v místě obvyklé. 

hodnotící délka 0 – 100m /  0 

bodů 

délka 100 – 500m / 

15 bodů 

délka 501 – 1000m/ 

20 bodů 

délka nad 1000 m 

25 bodů 

 0/15/20/25 Žádost o finanční 

podporu 

Projektová 

dokumentace 

ANO 

3 Napojení na stávající 

cyklistickou 

infrastrukturu - 

projektem řešená 

cyklostezka se přímo 

napojuje na stávající 

liniovou cyklistickou 

infrastrukturu 

hodnotící  0 bodů – nově 

vybudovaná 

cyklostezka  se 

nenapojuje na 

stávající liniové 

opatření pro cyklisty  

5 bodů – nově 

vybudovaná 

cyklostezka se 

napojuje na stávající 

liniové opatření pro 

cyklisty 

0/5 Žádost o finanční 

podporu 

Projektová 

dokumentace 

 

ANO 

4 Návaznost projektu - 

projekt je navázán 

(trasou, značením) na 

více druhů veřejné 

přepravy 

(železniční/autobusovo

u) 

 hodnotící 0 bodů – za žádné 

navázání 

5 bodů za 1 a více 

navázání 

 

0/5 Studie 

proveditelnosti 

Projektová 

dokumentace 

ANO 

5 Propojení prvků 

regionální 

infrastruktury 

realizovaným 

projektem- Kritérium 

hodnotí propojení 

regionálních 

infrastrukturních prvků 

realizovaným 

hodnotící  0 bodů -  není 

propojení na 

infrastrukturní 

prvek  

10 bodů -  propojení 

na jeden 

infrastrukturní 

prvek  

0/10/15 Studie 

proveditelnosti 

 

ANO 
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projektem. 

Infrastrukturní prvky 

jsou: stanice a zastávky 

veřejné dopravy, sídla 

úřadů, kostely, 

základní, mateřské 

školy, střediska 

volného času, SŠ a 

VOŠ, ordinace lékařů, 

lékárna, pošta, sociální 

služba, sídla podniků s 

více než 20 ti 

zaměstnanci. Žadatel 

použije údaje rozhodné 

k datu podání žádosti o 

dotaci. Průběh 

cyklostezky (liniové 

stavby) musí být v 

dojezdové vzdálenosti 

do 200 m od 

infrastrukturního 

prvku".  

15 bodů - propojení 

na více 

infrastrukturních 

prvků 

 

6 Parkovací místa - 

Projekt zahrnuje 

realizaci nových 

pevných parkovacích 

míst pro kola. 

hodnotící 0 bodů -  projekt 

nevytváří parkovací 

místa 

5 bodů – projekt 

vytváří 1 – 5 

parkovacích míst 

10 bodů – projekt 

vytváří 6 a více 

parkovacích míst  

0/5/10 Žádost o finanční 

podporu 

Projektová 

dokumentace 

ANO 

7 Mobiliář - Projekt 

zahrnuje vybavení 

mobiliářem, mobiliář je 

min. 1 ks : lavička, 

stolek, odpadkový koš, 

informačními tabule, a 

to v bezprostřední 

vzdálenosti od 

cyklostezky 

hodnotící 0 bodů -  projekt 

nevytváří mobiliář  

5 bodů – projekt 

vytváří 1 mobiliář u 

nové cyklostezky 

10 bodů – projekt 

vytváří 2 a více 

mobiliářů u nové 

cyklostezky   

   

 

0/5/10 Žádost o finanční 

podporu 

Projektová 

dokumentace 

ANO 

Minimální počet dosažených bodů: 48   Maximální  počet dosažených  bodů: 95 


