
Příloha č. 2 - KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU
Název výzvy: „MAS Boleslavsko – IROP – Bezpečnost v dopravě II“

Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála)

Referenční 

dokument sloužící k 

ohodnocení kritéria

Splnění aspektů 

kvality projektů

1. Finanční náročnost projektu

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

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

Kč.

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

(celkové způsobilé výdaje se pro hodnocení zaokrouhlují 

matematicky na 1 desetinné místo)

Žádost o podporu, 

Rozpočet projektu, 

Studie 

proveditelnosti

Efektivnost 

Hospodárnost 

2. Rizika projektu a způsoby jejich eliminace

5 bodů - Jsou uvedena rizika v realizační fázi projektu i ve fázi 

udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

0 bodů - Nejsou uvedena rizika v realizační fázi projektu ani ve fázi 

udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

Žádost o podporu, 

Studie 

proveditelnosti

Účelnost

Potřebnost

Proveditelnost 

3.
Projekt je technicky, finančně a 

organizačně připraven 

5 bodů - Ve Studii proveditelnosti je prokázána a popsána 

připravenost ke všem třem složkám připravenosti projektu 

(technická, finanční, organizační).  

0 bodů - Ve Studii proveditelnosti zcela chybí, nebo je chybně 

doložena jedna či více oblastí připravenosti (technická, finanční, 

organizační). 

Studie 

proveditelnosti 

Proveditelnost

 Efektivnost 
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4.

Kritérium je NERELEVANTNÍ pro aktivitu 

Cyklodoprava

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)

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

alespoň jednoho z objektů občanské vybavenosti.

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

od alespoň jednoho z objektů občanské vybavenosti.

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

objektu občanské vybavenosti či jej neřeší.

(vzdálenost se pro hodnocení zaokrouhluje matematicky na 1 

desetinné místo)

Žádost o podporu, 

Studie 

proveditelnosti, 

Projektová 

dokumentace

Účelnost

Potřebnost 

Proveditelnost 

Soulad s 

horizontálními 

principy

5.

Kritérium je NERELEVANTNÍ pro aktivitu 

Cyklodoprava

Přechod pro chodce či místo 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.

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.

Žádost o podporu, 

Studie 

proveditelnosti, 

Projektová 

dokumentace

Účelnost 

Potřebnost 

Proveditelnost 

Soulad s 

horizontálními 

principy

6.

Kritérium je NERELEVANTNÍ pro aktivitu 

Cyklodoprava

Bezbarierový přístup k zastávkám veřejné 

hromadné dopravy

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

veřejné hromadné dopravy.

0 bodů – Projekt nezajišťuje bezbarierový přístup k zastávce veřejné 

hromadné dopravy.

Žádost o podporu, 

Studie 

proveditelnosti, 

Projektová 

dokumentace

Účelnost 

Potřebnost 

Proveditelnost 

Soulad s 

horizontálními 

principy
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7.

Kritérium je NERELEVANTNÍ pro aktivitu 

Cyklodoprava

Osvětlení přechodu pro chodce nebo místa 

pro přecházení, nebo realizace 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.

0 bodů – Projekt neřeší osvětlení 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 

Potřebnost 

Proveditelnost 

Soulad s 

horizontálními 

principy

8.

Kritérium je NERELEVANTNÍ pro aktivitu 

Bezpečnost dopravy

Propojení katastrálních míst 

10 bodů – Projekt cyklostezky zajišťuje propojení alespoň dvou  

katastrálních území, obcí nebo místních částí obce.

 

0 bodů – Projekt cyklostezky je realizován pouze na jednom 

katastrálním území nebo v jedné obci.

Žádost o podporu,

Studie 

proveditelnosti 

Efektivnost

Účelnost 

9.

Kritérium je NERELEVANTNÍ pro aktivitu 

Bezpečnost dopravy

Projekt přispěje ke svedení cyklodopravy z 

pozemní komunikace 

10 bodů – projekt přispěje ke svedení cyklodopravy ze silnice II. 

třídy a vyšší třídy.

5 bodů – projekt přispěje ke svedení cyklodopravy ze silnice III. třídy 

a místních komunikací.

0 bodů – projekt nepřispívá ke svedení cyklodopravy z pozemní 

komunikace.

Studie 

proveditelnosti - 

kap. Podrobný popis 

projektu

Účelnost

10.

Kritérium je NERELEVANTNÍ pro aktivitu 

Bezpečnost dopravy

Napojení cyklostezky na návaznou 

cyklodopravu 

10 bodů – Projektem řešená cyklostezka se přímo napojuje na 

stávající liniovou cyklistickou infrastrukturu.

0 bodů – Projektem řešená cyklostezka se nenapojuje na stávající 

liniovou cyklistickou infrastrukturu.

Žádost o podporu, 

Studie 

proveditelnosti, 

Projektová  

dokumentace

Účelnost
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11

Kritérium je NERELEVANTNÍ pro aktivitu 

Bezpečnost dopravy

Šetrný přístup k životnímu prostředí 

10 bodů – Projekt zajišťuje realizaci  opatření šetrných k životnímu 

prostředí (např. výsadbu zeleně; použití ekologických a šetrných 

technologií a opatření; využití recyklovaných materiálů; využití 

obnovitelných zdrojů atd.)

                                  

0 bodů – Projekt nezajišťuje realizaci žádného opatření šetrného k 

životnímu prostředí (např. výsadbu zeleně; použití ekologických a 

šetrných technologií a opatření; využití recyklovaných materiálů; 

využití obnovitelných zdrojů; snižování energetických nákladů; atd.)    

Žádost o podporu, 

Studie 

proveditelnosti 

Efektivnost

Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně 35 bodů.

Minimum bodů:      35

Maximum bodů:       70
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