Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
k výzvě: „15. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní
dopravu IV. (BD)“
Pro splnění podmínek věcného hodnocení je nutné dosažení alespoň 50 z maximálně dosažitelného počtu 100 bodů.
Č.

Název a popis

Referenční
dokumenty

Žádost o podporu,

1.

Technická připravenost projektu
(aspekt: proveditelnost)

Stavební povolení
nebo souhlas
s provedením
ohlášeného
stavebního záměru
nebo veřejnoprávní
smlouva nahrazující
stavební povolení,
případně další
dokumenty/
vyjádření/ opatření
stavebního úřadu,
které opravňují
žadatele k realizaci
projektu,
Vyjádření stavebního
úřadu, že není
vyžadováno stavební
povolení, ohlášení
stavby ani jiné
opatření stavebního
úřadu,
Čestné prohlášení
žadatele, že není
vyžadováno stavební
povolení, ohlášení
stavby ani jiné
opatření stavebního
úřadu

Bodové
hodnocení

Způsob hodnocení
Přiděleno, pokud:
• jsou součástí projektu stavební práce a
žadatel doloží na všechny stavební práce
zahrnuté v projektu ke dni podání žádosti
o podporu platné pravomocné stavební
povolení nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru nebo
účinnou veřejnoprávní smlouvu
nahrazující stavební povolení, případně
další dokumenty/vyjádření/opatření
stavebního úřadu, které jej opravňují
k realizaci projektu; nebo
• jsou součástí projektu stavební práce a
žadatel má vyjádření příslušného
stavebního úřadu, že realizace projektu
nepodléhá stavebnímu řízení, ohlášení
ani jinému opatření stavebního úřadu;
nebo
• nejsou součástí projektu stavební práce.
Přiděleno, pokud jsou součástí projektu
stavební práce a žadatel doloží čestné
prohlášení, že realizace projektu nepodléhá
stavebnímu řízení, ohlášení ani jinému
opatření stavebního úřadu.
Přiděleno, pokud jsou součástí projektu
stavební práce a žadatel
• nedoloží na všechny stavební práce
zahrnuté v projektu ke dni podání žádosti
o podporu platné pravomocné stavební
povolení nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru nebo
účinnou veřejnoprávní smlouvu
nahrazující stavební povolení, případně
další dokumenty/vyjádření/opatření
stavebního úřadu, které jej opravňují
k realizaci projektu;
• ani nemá vyjádření příslušného
stavebního úřadu, že realizace projektu
nepodléhá stavebnímu řízení, ohlášení
ani jinému opatření stavebního úřadu;
• ani nedoloží čestné prohlášení, že
realizace projektu nepodléhá stavebnímu
řízení, ohlášení ani jinému opatření
stavebního úřadu.

20 bodů

10 bodů

0 bodů

1

30 bodů

méně než 400 000 Kč

2.

Výše celkových způsobilých výdajů
projektu
(aspekt: efektivnost)

Žádost o podporu
(rozpočet)

Preferují se projekty s nižšími
celkovými způsobilými výdaji, a to
ke dni podání žádosti o podporu.

alespoň 400 000 Kč a současně méně
než 800 000 Kč
alespoň 800 000 Kč a současně méně
než 1 200 000 Kč
alespoň 1 200 000 Kč a současně méně
než 1 600 000 Kč
alespoň 1 600 000 Kč a současně méně
než 2 000 000 Kč

24 bodů
18 bodů
12 bodů
6 bodů

2 000 000 Kč

0 bodů

3 napojené objekty/služby

15 bodů

2 napojené objekty/služby

10 bodů

1 napojený objekt/služba

5 bodů

žádný napojený objekt/služba

0 bodů

Napojení důležitých míst
(aspekt: potřebnost a účelnost)
Preferují se projekty, které řeší
bezpečnou dostupnost obytných
staveb a objektů/služeb občanské
vybavenosti.

3.

Hodnotí se zajištění dostupnosti
následujících objektů/služeb:
- školy a školská zařízení,
- zdravotnická zařízení, ordinace,
lékárny,
- zařízení sociálních služeb,
- objekty sociálního bydlení,
- sportoviště, hřiště,
- úřady, pošty,
- kulturní zařízení, knihovny,
- hřbitovy, církevní objekty,
- zastávky veřejné dopravy,
nádraží,
- přechody pro chodce, místa
pro přecházení.
Uvažuje se zajištěná dostupnost
daných objektů/služeb
díky projektu, včetně případného
řešení napojením na stávající
bezpečné komunikace pro pěší
(chodníky a bezpečná místa
pro překonání komunikací),
přičemž napojení by mělo být
souvislé (může být přerušeno
nájezdy k budovám či vjezdy
na parkoviště s tím, že ihned
za přerušením bude bezpečná
komunikace pro pěší pokračovat).

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti
(zejm. kap. Podrobný
popis projektu, kap.
Zdůvodnění
potřebnosti realizace
projektu),
Projektová
dokumentace,
volitelné přílohy –
popis;
přehledný plánek
z platné územně
plánovací
dokumentace či jiné
schéma s vyznačeným
předmětem projektu
a popsanými
napojenými
budovami
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Počet žádostí na 1 žadatele
(aspekt: efektivnost)
4.

Posuzuje se počet žádostí
o podporu podaných v této výzvě
MAS jedním žadatelem, a to k datu
ukončení příjmu žádostí o podporu
v této výzvě MAS.
Velikost obce, ve které je projekt
realizován
(aspekt: potřebnost)

5.

Velikostí obce se rozumí počet
obyvatel podle nejnovějších údajů
Českého statistického úřadu (ČSÚ),
které předcházejí datu vyhlášení
výzvy MAS.
Pokud se projekt týká více obcí, je
hodnocen aritmetický průměr
počtů obyvatel ve všech obcích,
ve kterých je projekt realizován.

MS2014+ (seznam
přijatých žádostí
o podporu)

Žadatel v této výzvě MAS podal pouze
1 žádost o podporu.

20 bodů

Žadatel v této výzvě MAS podal 2 žádosti
o podporu.

10 bodů

Žadatel v této výzvě MAS podal více
než 2 žádosti o podporu.

0 bodů

nejvýše 1 000 obyvatel

15 bodů

1 001 – 3 000 obyvatel

10 bodů

3 001 a více obyvatel

5 bodů

Žádost o podporu,
Studie proveditelnosti
(zejm. kap. Podrobný
popis projektu),
web ČSÚ
(www.czso.cz –
nejnovější statistika
„Počet obyvatel
v obcích ČR k 1. 1.
2020“, která
předchází datu
vyhlášení výzvy MAS)
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