Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 2 Bezpečnost dopravy,
Integrované strategie MAS Hrušovansko, z. s.

Celkové hodnocení

Název výzvy MAS: 3. výzva MAS Hrušovansko IROP - Bezpečnost dopravy II

Podpis:

Jméno a příjmení hodnotitele 1:

Číslo výzvy MAS: 3
Název výzvy ŘO: Výzva č. 53 Udržuitelná doprava - integrované projekty
CLLD
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.4, platnost 8. 10. 2019

Jméno a příjmení hodnotitele 2:
Jméno a příjmení hodnotitele 3:

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.13, platnost 15. 10. 2019

Číslo výzvy ŘO: 53.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:

Hodnocení (bodovací škála)
Opatření

Preferenční kritérium

(max. 100 b. – min. 50 b.)
10 bodů – Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné
stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení
nebo k žádosti přiloží čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá
stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce

Technická připravenost projektu .
(Aspekt proveditelnosti)

0 bodů – Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné
stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení
nebo nedoložil čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá
stavebnímu řízení (ohlášení)

Referenční dokument

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti,
Stavební povolení nebo
souhlas s provedením
ohlášeného stavebního
záměru nebo
Hodnocení se provádí na základě údajů,
veřejnoprávní smlouvu
které žadatel uvedl do žádosti o
nahrazující stavební
podporu a studie proveditelnosti.
povolení nebo ČP
žadatele, že není
vyžadováno stavební
povolení, ohlášení stavby
ani jiné opatření
stavebního úřad

20 bodů – Celkové způsobilé výdaje projektu jsou nižší než 1 mil. Kč

Výše způsobilých výdajů na projekt
(Aspekt hospodárnosti a efektivnosti)

Opatření CLLD
Bezpečnost

10 bodů - Celkové způsobilé výdaje projektu jsou nižší než 2 mil Kč a vyšší
nebo rovno 1 mil. Kč

0 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou 2 mil. Kč a více
20 bodů – Projekt zahrnuje realizaci vedlejších aktivit projektu - veřejné
osvětlení, které není samostatnou aktivitu projektu, vegetačních úprav
Projekt zahrnuje realizaci vedlejších aktivit projektu
pozemků dotčených stavbou nebo výsadbu doprovodné zeleně

– vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou
nebo výsadbu doprovodné zeleně.
(aspekt účelnosti a efektivnosti)

0 bodů – Projekt nezahrnuje realizaci vedlejších aktivit projektu – veřejné
osvětlení, které není samostatnou aktivitu projektu, vegetačních úprav
pozemků dotčených stavbou nebo výsadbu doprovodné zeleně
10 bodů – projekt řeší bezbariérový přístup k zastávce hromadné dopravy
nebo k přechodům nebo místům pro přecházení

Přístup k zastávce veřejné dopravy

Způsob hodnocení kritéria

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

Hodnocení se provádí na základě údajů,
které žadatel uvedl do žádosti o
podporu a studie proveditelnosti.

Hodnocení se provádí na základě údajů,
které žadatel uvedl do žádosti o
podporu a studie proveditelnosti.

Hodnocení se provádí na základě údajů,
které žadatel uvedl do žádosti o
podporu, studie proveditelnosti a

Počet bodů
Počet bodů Počet bodů
hodnotitele
hodnotitele 1 hodnotitele 2
3

Odůvodnění hodnocení

Datum:

10 bodů – projekt řeší bezbariérový přístup k zastávce hromadné dopravy
nebo k přechodům nebo místům pro přecházení

Přístup k zastávce veřejné dopravy
(aspekt účelnosti a efektivnosti)

Projekt je realizován v blízkosti budovy mateřské
školy, základní školy, knihovny, kulturního domu,
obecního úřadu, zdravotního střediska, hřiště,
tělocvičny, pošty, kostela, domova seniorů, domova
s pečovatelskou službou či jiného veřejně
prospěšného zařízení.
(aspekt efektivnosti)

0 bodů – projekt neřeší bezbariérový přístup k zastávce hromadné dopravy
nebo k přechodům nebo místům pro přecházení
20 bodů – Projekt je realizován do 100 m od některé z výše uvedených
veřejně prospěšných staveb a zařízení
10 bodů – projekt je realizován od 101m do 200m od některé z výše
uvedených veřejně prospěšných staveb a zařízení

Hodnocení se provádí na základě údajů,
které žadatel uvedl do žádosti o
podporu, studie proveditelnosti a
projektové dokumentace.

Hodnocení se provádí na základě údajů,
Žádost o podporu
které žadatel uvedl v žádosti o podporu
Studie proveditelnosti
a v příloze.
Projektová dokumentace

0 bodů - projekt je realizován 201 m a více od některé z výše uvedených
veřejně prospěšných staveb a zařízení
20 bodů – projekt řeší realizaci komunikace pro pěší v trase pozemní
komunikace a současně zajišťuje přístup k přechodům nebo místům pro
přecházení

Přechody a místa přecházení
(aspekt efektvinosti)

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
Projektová dokumentace

Studie proveditelnosti

10 bodů – projekt řeší realizaci komunikace pro pěší v trase pozemní
Projektová dokumentace
komunikace nebo řeší zajištění přístupu k přechodům nebo místům pro
přecházení
Žádost o podporu
0 bodů – projekt neřeší realizaci komunikace pro pěší v trase pozemní
komunikace ani nezajišťuje přístup k přechodům nebo místům pro
přecházení
Minimální počet bodů

Celkový počet bodů
Aritmetický průměr

Hodnocení se provádí na základě údajů,
které žadatel uvedl ve Studii
proveditelnosti, Projektové
dokumentaci a Žádosti o podporu.
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