
2. VĚCNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU

Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála)

Referenční 

dokument sloužící k 

ohodnocení kritéria

Splnění aspektů 

kvality projektů

1. Finanční náročnost projektu

0 bodů – Celkové výdaje jsou vyšší než 2 000 000,1 Kč.

10 bodů – Celkové výdaje jsou v rozsahu 1 000 000,1 - 2 000 000,0 

Kč.

20 bodů – Celkové výdaje činí max. 1 000 000,0 Kč.

(celkové způsobilé výdaje se pro hodnocení zaokrouhlují 

matematicky na 1 desetinné místo)

Žádost o podporu, 

Rozpočet projektu, 

Studie 

proveditelnosti

Efektivnost projektu,

Hospodárnost 

projektu

2.

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)

0 bodů – Projekt je realizován ve vzdálenosti více než 200,1 m od 

objektu občanské vybavenosti či jej neřeší.

5 bodů – Projekt je ralizován ve vzdálenosti od 100,1 do 200,0 m od 

alespoň jednoho z objektů občanské vybavenosti.

10 bodů – Projekt je ralizován ve vzdálenosti do 100,0 m od alespoň 

jednoho z objektů občanské vybavenosti.

(vzdálenost se pro hodnocení zaokrouhluje matematicky na 1 

desetinné místo)

Žádost o podporu, 

Studie 

proveditelnosti, 

Projektová 

dokumentace

Účelnost projektu,

Potřebnost projektu,

Proveditelnost 

projektu,

Soulad s 

horizontálními 

principy

3.

Přechod pro chodce či místo pro 

přecházení

0 bodů – V rámci projektu nebude realizován přístup k přechodu pro 

chodce nebo místu pro přecházení, nebo realizací nedojde ke vzniku 

přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení.

10 bodů – 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.

Žádost o podporu, 

Studie 

proveditelnosti, 

Projektová 

dokumentace

Účelnost projektu,

Potřebnost projektu,

Proveditelnost 

projektu,

Soulad s 

horizontálními 

principy



4.

Bezbarierový přístup k zastávkám veřejné 

hromadné dopravy

0 bodů – Projekt nezajišťuje bezbarierový přístup k zastávce veřejné 

hromadné dopravy.

10 bodů – Projekt zajišťuje bezbarierový přístup k min. 1 zastávce 

veřejné hromadné dopravy.

Žádost o podporu, 

Studie 

proveditelnosti, 

Projektová 

dokumentace

Účelnost projektu,

Potřebnost projektu,

Proveditelnost 

projektu,

Soulad s 

horizontálními 

principy

5.

Osvětlení přechodu pro chodce nebo místa 

pro přecházení, nebo realizace světelné 

signalizace na přechodu pro chodce

0 bodů – Projekt neřeší osvětlení přechodu pro chodce nebo místa 

pro přecházení, nebo realizaci světelné signalizace na přechodu pro 

chodce.

10 bodů – Projekt řeší osvětlení stávajícího/nového přechodu pro 

chodce nebo místa pro přecházení, nebo realizaci světelné 

signalizace na přechodu pro chodce.

Žádost o podporu, 

Studie 

proveditelnosti, 

Rozpočet projektu, 

Projektová 

dokumentace

Účelnost projektu,

Potřebnost projektu,

Proveditelnost 

projektu,

Soulad s 

horizontálními 

principy

Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně 30 bodů.

Minimum bodů: 0

Maximum bodů: 60


