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Věcné hodnocení žádosti o podporu v 11. výzvě IROP - MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – MAS 
Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Zlepšit podmínky pro nemotorovou dopravu - aktivita Cyklodoprava 

     

SC 1.2 - aktivita Cyklodoprava    

      

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení 
Hodnocení 

(body) 

1. 

Předmětem projektu je výstavba cyklostezky nebo 
realizace liniového opatření pro cyklisty  

 
(Aspekt efektivnosti) 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti, 
Projektová dokumentace 

V celkové délce větší než 2 km.  10 bodů 

V celkové délce větší než 0,5 km do 2 km včetně. 5 bodů 

V celkové délce do 0,5 km včetně. 0 bodů 

2. 

Liniová stavba navazuje na stávající síť liniové 
infrastruktury pro cyklisty  

 
(Aspekt potřebnosti) 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti 

Projekt navazuje na stávající síť značených cyklotras. 10 bodů 

Projekt nenavazuje na žádnou stávající síť liniové 
infrastruktury pro cyklisty. 

0 bodů 

3. 
Strategický rozvojový dokument obce 

(aktuální ke dni podání žádosti o podporu) 
(Aspekt potřebnosti a účelnosti) 

Žádost o podporu, 
Strategický rozvojový 

dokument obce,  Karta 
souladu projektu s principy 

udržitelné mobility 

Žadatel popsal, že má obec, ve které se projekt 
uskuteční, Strategický rozvojový dokument a uvedl, 
že je v něm obsažen tento projekt (alespoň jedna z 
obcí zapojených v projektu) 

10 bodů 

Žadatel nepopsal, že má obec, ve které se projekt 
uskuteční, Strategický rozvojový dokument a 
neuvedl, že je v něm obsažen tento projekt nebo 
žadatel popsal, že projekt není obsažen v uvedeném 
strategickém dokumentu nebo žadatel uvedl, že 
obec nemá zpracován Strategický rozvojový 
dokument. 

0 bodů 



                    

4. 
Spolupráce obcí v rámci projektu 

 
(Aspekt efektivnosti a potřebnosti) 

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti, Smlouva o 

spolupráci 

V rámci projektu spolupracuje dvě a více obcí. 10 bodů 

Projekt řeší vybudování cyklostezky pouze na území 
jedné obce. 

5 bodů 

     

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 20 bodu. Maximální počet bodů je 40.   
 


