
Platnost od: 1. 11. 2021

Číslo Název kritéria
Aspekt kvality 

projektu
Referenční dokument Popis pro hodnocení

Hodnocení 

(body)

Přidělené 

hodnocení
Odůvodnění

Žadatel ve Studii proveditelnosti popsal a formou Přílohy č. 15 

doložil, že má zajištěno finanční krytí projektu v době jeho 

realizace a že má zajištěno jeho spolufinancování. 

10

Žadatel ve Studii proveditelnosti nepopsal nebo formou Přílohy č. 

15 nedoložil, že má zajištěno finanční krytí projektu v době jeho 

realizace, nebo jeho spolufinancování.  

0

 Žadatel ve Studii proveditelnosti popsal a formou    Přílohy č. 16 

doložil, že má vyřeseny majetkoprávní vztahy k pozemkům, které 

jsou projektem dotčeny.  

20

Žadatel ve Studii proveditelnosti nepopsal nebo formou Přílohy č. 

16 nedoložil, že má vyřeseny majetkoprávní vztahy k pozemkům, 

které jsou projektem dotčeny.  

0

Název projektu: 

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. O1  – Bezpečnost v dopravě 

Integrované strategie MAS Boleslavsko

Název výzvy MAS: „MAS Boleslavsko – IROP – Bezpečnost v dopravě III“

Číslo výzvy MAS:     8. výzva

Název výzvy ŘO:     Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD

Číslo výzvy ŘO:       53.

Registrační číslo projektu: 

Žadatel: 

1. Projekt je finančně připraven Proveditelnost

Studie proveditelnosti 

Příloha č. 15  Žádosti o 

podporu 

(V případě, že je žadatelem 

obec nebo její příspěvková 

organizace (obec jako 

zřizovatel), má příloha formu 

usnesení zastupitelstva obce  o 

schválení akce a jejím 

financování. 

V případě, že je žadatelem jiná 

právnická osoba, má příloha 

formu dokladu o zajištění 

financování úvěrem či 

vlastními prostředky  (čestné 

prohlášení statutárního 

zástupce, bankovní příslib).

2. U projektu jsou vyřešeny majetkoprávní vztahy Proveditelnost 

Studie proveditelnosti 

Příloha č. 16  Žádosti o 

podporu (kupní smlouva, 

smlouva o zřízení práva stavby 

zapsaná v katastru 

nemovitostí, případně smlouva 

o smlouvě budoucí s vlastníky 

pozemků dotčených 

projektem)



 Žadatel ve Studii proveditelnosti popsal a formou Příloh č. 8 a 9 

doložil, že může stavbu provést. Doložené přílohy jsou platné s 

nabytím právní moci ke dni podání žádosti o podporu.

20

Žadatel ve Studii proveditelnosti nepopsal nebo formou Příloh č. 

8 a 9 nedoložil, že může stavbu provést, nebo doložené přílohy 

nejsou platné nebo nenabyly právní moci ke dni podání žádosti o 

podporu.

0

Projekt je realizován ve vzdálenosti do 250,0 m od alespoň 

jednoho z objektů občanské vybavenosti.
15

Projekt je realizován ve vzdálenosti více než 250,0 m od objektu 

občanské vybavenosti či jej neřeší.
0

V rámci projektu bude realizován přístup k přechodu pro chodce 

nebo místu pro přecházení, nebo realizací dojde ke vzniku 

přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení.
5

V rámci projektu nebude realizován přístup k přechodu pro 

chodce nebo místu pro přecházení, ani realizací nedojde ke 

vzniku přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení.
0

Projekt zajišťuje bezbarierový přístup 

k min. 1 zastávce veřejné hromadné dopravy.
5

Projekt nezajišťuje bezbarierový přístup k zastávce veřejné 

hromadné dopravy.
0

Projekt řeší osvětlení stávajícího/nového přechodu pro chodce 

nebo místa pro přecházení, nebo realizaci světelné signalizace na 

přechodu pro chodce.

5

Projekt neřeší osvětlení přechodu pro chodce nebo místa pro 

přecházení, ani realizaci světelné signalizace na přechodu pro 

chodce.

0

0

Maximální počet bodů je 80.

Minimální počet bodů pro splnění podmínek věcného hodnocení je 40 bodů.

3.
Stavební připravenost projektu - stavba může být 

realizována
Proveditelnost

Studie proveditelnosti 

Přílohy č. 8 a 9 Žádosti o 

podporu.

4.

Projekt je realizován v blízkosti objektu občanské 

vybavenosti (tím se zde rozumí: mateřské a základní 

školy, dětská nebo sportovní hřiště, autobusové nebo 

vlakové zastávky, zdravotnická zařízení, zařízení sociální 

péče, pošta, obecní úřad, knihovna, kulturní dům)

Účelnost

Potřebnost 

Proveditelnost 

Soulad s 

horizontálními 

principy

Žádost o podporu,

Studie proveditelnosti, 

Projektová dokumentace

(vzdálenost se pro hodnocení zaokrouhluje matematicky na 1 desetinné místo, v 

rámci kritéria je posuzována vzdušná vzdálenost)

5.
Přechod pro chodce či místo pro přecházení

Účelnost 

Potřebnost 

Proveditelnost 

Soulad s 

horizontálními 

principy

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti, 

Projektová dokumentace

6.
Bezbarierový přístup k zastávkám veřejné hromadné 

dopravy

Účelnost 

Potřebnost 

Proveditelnost 

Soulad s 

horizontálními 

principy

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti, 

Projektová dokumentace

7.
Osvětlení přechodu pro chodce nebo místa pro 

přecházení, nebo realizace světelné signalizace na 

přechodu pro chodce

Účelnost 

Potřebnost 

Proveditelnost 

Soulad s 

horizontálními 

principy

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti, 

Rozpočet projektu, Projektová 

dokumentace

Celkový počet bodů

Projekt splnil / nesplnil podmínky věcného hodnocení, ve kterém dosáhl celkového počtu  xx bodů.

Datum a místo konání Výběrové komise:

Jména členů Výběrové komise: Podpisy členů Výběrové komise:


