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Věcné hodnocení žádosti o podporu ve 14. výzvě IROP - MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Dopravní 
bezpečnost v obcích - aktivita Bezpečnost dopravy 

 

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení 
Hodnocení 

(body) 

1. 

Bezbarierový přístup k zastávkám 
veřejné hromadné dopravy  

 
(Aspekt účelnosti) 

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 
Projektová dokumentace 

Projekt zajišťuje bezbarierový přístup k 1 a více 
zastávkám veřejné hromadné dopravy. 

10 bodů 

Projekt nezajišťuje bezbarierový přístup k zastávce 
veřejné hromadné dopravy. 

0 bodů 

2. 

Přístup k přechodům pro chodce nebo 
místům pro přecházení  

 
(Aspekt potřebnosti) 

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 
Projektová dokumentace 

Projekt zajišťuje přístup k 1 a více přechodům nebo 
místům pro přecházení. 

5 bodů 

Projekt nezajišťuje přístup k přechodům nebo 
místům pro přecházení. 

0 bodů 

3. 
Veřejné osvětlení komunikace pro pěší 

a nebo bezpečnostních prvků  
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 
Projektová dokumentace 

Projekt zahrnuje realizaci/modernizaci veřejného 
osvětlení vybudované komunikace pro pěší a nebo 
bezpečnostních prvků (přechody pro chodce, místa 
pro přecházení, atd.). 

10 bodů 



                    
 

(Aspekt potřebnosti) 

Projekt nezahrnuje realizaci/modernizaci veřejného 
osvětlení vybudované komunikace pro pěší a nebo 
bezpečnostních prvků (přechody pro chodce, místa 
pro přecházení, atd.). 

0 bodů 

4. 

Součástí projektu jsou úpravy 
venkovního prostranství (zeleň).  

 
(Aspekt účelnosti) 

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 
Projektová dokumentace 

Součástí projektu jsou úpravy venkovního 
prostranství (výsadba stromů, keřů, trávníku, bylin). 

5 bodů 

Součástí projektu nejsou úpravy venkovního 
prostranství. 

0 bodů 

5. 
Finanční náročnost projektu 

 
(Aspekt účelnosti) 

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena 
dotace, jsou ve výši do 700 000 Kč včetně. 

15 bodů 

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena 
dotace, jsou ve výši 700 001 Kč až 1400 000 Kč. 

10 bodů 

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena 
dotace, jsou více jak 1 400 000 Kč. 

5 bodů 

6. 

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. 

5 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 

     

     

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


