Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu s názvem „MAS Luhačovské Zálesí – IROP – Bezpečnost dopravy“
Hodnocení je prováděno podle kritérií schválených programovým výborem MAS Luhačovské Zálesí.
Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení dosáhnout, je 50 ze 100.

Kritéria věcného hodnocení
Název kritéria

Hodnocení (bodová škála)

Referenční dokument

Finanční náročnost projektu – celkové
způsobilé výdaje (CZV) záměru

15 bodů: CZV záměru je < nebo = 2.000.000,- Kč
10 bodů: CZV záměru je > 2.000.000,- Kč a zároveň <
nebo = 3.500.000,- Kč
5 bodů: CZV záměru je > 3.500.000,- Kč a zároveň <
nebo = 5.000.000,- Kč
0 bodů: CZV záměru je > 5.000.000,- Kč
5 bodů: Obec/město, ve kterém se daný projekt
realizuje, spadá do kategorie "Periferní území" nebo
"Stabilizované území" dle typologie zmíněné ve
Strategii regionálního rozvoje ČR
0 bodů: Obec/město, ve kterém se daný projekt
realizuje, spadá do kategorie "Rozvojové území" dle
typologie zmíněné ve Strategii regionálního rozvoje
ČR na roky 2014 – 2020.

•

žádost o podporu (MS2014+), studie
proveditelnosti

•

žádost o podporu (MS2014+), studie
proveditelnosti

Kategorie území dle typologie zmíněné ve
Strategii regionálního rozvoje ČR na roky
2014 – 2020, do které spadá obec/město,
ve kterém se daný projekt realizuje (viz
příloha č. 7 výzvy)

Plocha nově
vybudovaných/rekonstruovaných
komunikací pro pěší v součtu různých
Vydání: 1

Revize: 3

5 bodů: Realizací projektu dojde k vybudování
nových/rekonstruovaných chodníků o ploše > 500 m2

Pozn.: hodnocení bude provedeno dle informací
z žádosti o podporu/studie proveditelnosti (místo,
kde se projekt realizuje), dále budou body přiřazeny
dle uvedeného místa na základě přílohy č. 7 výzvy
MAS Luhačovské Zálesí s názvem „Typologie území
ČR dle Strategie regionálního rozvoje území
Luhačovské Zálesí, o.p.s. (2014-2020)
• žádost o podporu (MS2014+), studie
proveditelnosti, stavební povolení nebo souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru
nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující

úseků (návod k vyplnění viz příloha č. 3
výzvy)

0 bodů: Realizovaný projekt neřeší vybudování
nových/rekonstruovaných chodníků/
rekonstruovaná plocha je < 500 m2
•

Připravenost projektu (pozn. případné
čestné prohlášení viz příloha č. 4 výzvy)

Realizace projektu v blízkosti veřejně
prospěšného objektu (v blízkosti budovy
MŠ, ZŠ, střediska volného času, knihovny,
kostela, hřbitova, kulturního domu,
obecního úřadu, zdravotního střediska,
Vydání: 1

Revize: 3

5 bodů: Žadatel předložil jako přílohu žádosti o
podporu právoplatný dokument, že může stavbu
provést (např. platné stavební povolení s
vyznačením nabytí právní moci nebo veřejnoprávní
smlouvu nahrazující stavební povolení nebo souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo
ohlášení stavby, které bylo předloženo na stavební
úřad a čestné prohlášení žadatele, že od ohlášení
stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se
nevyjádřil či jiné opatření stavebního úřadu, na jehož
základě lze projekt nebo jeho jednotlivé části
realizovat). V případě, že realizace projektu (či jeho
jednotlivých částí) nepodléhá řízení stavebního
úřadu nebo není potřeba veřejnoprávní smlouva,
žadatel předložil jako přílohu žádosti o podporu
stanovisko stavebního úřadu, že právoplatný
dokument k provedení stavby není zapotřebí.
0 bodů: Žadatel žádný z výše uvedených dokumentů
nepředložil (pozn.: příp. se záměr skládá z více úseků
a u některého z nich nebylo doloženo)
5 bodů: Projekt je realizován do 150 m od některého
z uvedených veřejně prospěšných objektů.
0 bodů: Projekt je realizován ve větší vzdálenosti od
některého z uvedených veřejně prospěšných objektů

•

•

•
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stavební povolení, Projektová dokumentace pro
vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení
stavby, Položkový rozpočet stavby
Příloha č. 15 Žádosti s názvem „Plocha nově
vybudovaných/rekonstruovaných komunikací
pro pěší v součtu různých úseků
žádost o podporu (MS2014+), studie
proveditelnosti, stavební povolení nebo souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru
nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující
stavební povolení
Příloha č. 16 Žádosti s názvem „Čestné
prohlášení, že od ohlášení stavby již uplynulo 40
dní a stavební úřad se nevyjádřil“

Příloha č. 17 Žádosti s názvem „Mapa se
zákresem vzdálenosti místa realizace projektu
od veřejně prospěšného objektu“

hřiště, tělocvičny, pošty a organizace
poskytující sociální služby). Doložena mapa
s vyznačením vzdálenosti od daného
objektu (bližší informace viz příloha č. 5
výzvy)
Realizace projektu u komunikace
příslušného typu (návod k vyplnění viz
příloha č. 6 výzvy)

Projekt se týká realizace přechodu pro
chodce/místa pro přecházení/zvýšení
bezpečnosti na přechodech

10 bodů: Většinové způsobilé výdaje jsou realizovány •
u silnice I. / II. třídy
5 bodů: Většinové způsobilé výdaje jsou realizovány
u silnice III. třídy
0 bodů: Většinové způsobilé výdaje jsou realizovány
u místní komunikace
5 bodů: Projekt obsahuje rekonstrukci, modernizaci
•
(lze zahrnout i prvky zvyšujících bezpečnost) či
výstavbu přechodu pro chodce/místa pro přecházení
0 bodů: Projekt neobsahuje výše uvedené realizace

Projekt zajišťuje bezbariérový přístup k
přechodům pro chodce/místa pro
přecházení

5 bodů: Projekt zajišťuje bezprostřední bezbariérový
přístup alespoň k 1 přechodu pro chodce/místu pro
přecházení
0 bodů: Projekt nezajišťuje výše uvedený přístup

•

Projekt zajišťuje bezbariérový přístup k
zastávkám veřejné hromadné dopravy

5 bodů: Projekt zajišťuje bezprostřední bezbariérový
přístup z zastávce veřejné dopravy
0 bodů: Projekt nezajištuje výše uvedený přístup

•

Vydání: 1

Revize: 3
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Příloha č. 18 Žádosti s názvem „Výpočet
většinových výdajů projektu pro daný typ
komunikace“

žádost o podporu (MS2014+), studie
proveditelnosti, stavební povolení nebo
ohlášení, případně stavební povolení nebo
souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující
stavební povolení, Projektová dokumentace pro
vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení
stavby
žádost o podporu (MS2014+), studie
proveditelnosti, stavební povolení nebo
ohlášení, případně stavební povolení nebo
souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující
stavební povolení, Projektová dokumentace pro
vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení
stavby
žádost o podporu (MS2014+), studie
proveditelnosti, stavební povolení nebo
ohlášení, případně stavební povolení nebo

Harmonogram projektu je reálný a
proveditelný

Rizika v projektu ve fázi realizace a
udržitelnosti

20 bodů: Žadatel má reálně nastavený
harmonogram projektu tak, aby byl projekt v
termínu dokončen
0 bodů: Žadatel nemá reálně nastavený
harmonogram projektu.
20 bodů: Žadatel uvedl dostatečně hlavní rizika ve
fázi realizace a udržitelnosti projektu
0 bodů: Žadatel neuvedl dostatečně hlavní rizika ve
fázi realizace a udržitelnosti projektu

•

•

souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující
stavební povolení, Projektová dokumentace pro
vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení
stavby
žádost o podporu (MS2014+), studie
proveditelnosti

žádost o podporu (MS2014+), studie
proveditelnosti
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