Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení 10. Výzvy MAS Hanácké Království – IROP – Bezpečně v MAS Hanácké Království
VI.
Opatření CLLD

O1 Doprava a bezpečnost

Kritérium věcného
hodnocení
Připravenost
projektu

Hodnocení

Důvodem
zařazení tohoto
kritéria je přidělení
bodů za projekt,
který je připraven
k realizaci po
stavební stránce již
v době podání
žádosti o dotaci.

Max. počet
bodů
10 bodů - Žadatel předloží jako 10
přílohu žádosti o podporu
právoplatný dokument, že může
stavbu provést

Referenční dokument



0 bodů – Žadatel jeden z výše
uvedených dokumentů
nepředloží



Žadatel dokládá např. platné
stavební
povolení
nebo
veřejnoprávní
smlouvu
nahrazující stavební povolení,
souhlas s provedením ohlášené
stavby nebo ohlášení stavby,
které bylo předloženo na
stavební
úřad
a
čestné
prohlášení žadatele, že od
ohlášení stavby již uplynulo 40
dní a stavební úřad se nevyjádřil
či jiné opatření stavebního
úřadu, na jehož základě lze
projekt nebo jeho jednotlivé
části realizovat. V případě, že
realizace projektu (či jeho
jednotlivých částí) nepodléhá
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Platné stavební
povolení
Veřejnoprávní smlouva
nahrazující stavební
povolení
Souhlas s provedením
ohlášené stavby
Ohlášení stavby, které
bylo předloženo na
stavební úřad
Jiné opatření
stavebního úřadu, na
jehož základě lze
projekt nebo jeho
jednotlivé části
realizovat
Stanovisko stavebního
úřadu, že právoplatný
dokument k provedení
stavby není zapotřebí

Způsob hodnocení
Hodnocení se provádí na
základě údajů, které žadatel
uvedl v Žádosti o podporu
a přílohách.

řízení stavebního úřadu nebo
není potřeba veřejnoprávní
smlouva, žadatel předloží jako
přílohu žádosti o podporu
stanovisko stavebního úřadu, že
právoplatný
dokument
k provedení
stavby
není
zapotřebí.
Projekt je
realizován v
blízkosti budovy
mateřské školy,
základní školy,
knihovny,
kulturního domu,
obecního úřadu,
zdravotního
střediska, hřiště,
tělocvičny, pošty,
domova seniorů,
domova
s pečovatelskou
službou či jiného
veřejně
prospěšného
zařízení
Důvodem zařazení
tohoto kritéria je
přidělení bodů za
účelnost projektu
pro širší cílovou
skupinu.

15 bodů - projekt je realizován
do 100 m od některé z výše
uvedených veřejně
prospěšných staveb a zařízení

15

8 bodů - projekt je realizován
od 101m do 200m od některé z
výše uvedených veřejně
prospěšných staveb a zařízení
0 bodů - projekt je realizován
201 m a více od některé z výše
uvedených veřejně
prospěšných staveb a zařízení
Žadatel
popisuje
potřebné
informace
ve
Studii
proveditelnosti v kapitole 3
Charakteristika
projektu
–
Zdůvodnění záměru a přikládá
Přílohu– Situační plánek. Ze
situačního plánku s
přesně
vyznačeným měřítkem bude
možné ověřit vzdálenost místa
realizace projektu od uvedené
veřejně prospěšné stavby či
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Studie proveditelnosti



Příloha žádosti o
podporu – situační
plánek s vyznačením
přesného měřítka pro
ověření vzdálenosti
realizace projektu od
dané budovy

Hodnocení se provádí na
základě údajů, které žadatel
uvedl ve studii proveditelnosti a
v Příloze.

Související aktivity
k projektu
Důvodem zařazení
tohoto kritéria je
přidělení bodů za
komplexnost
projektu.

zařízení.
Informace,
které
žadatel
uvede
ve
Studii
proveditelnosti a v dané Příloze,
jsou nutné pro hodnocení tohoto
kritéria hodnotitelem.
15 bodů – projekt řeší také 15
související opatření k projektu
(výsadba doprovodné zeleně,
veřejné osvětlení, které není
samostatnou aktivitu projektu)






Studie proveditelnosti
Žádost o podporu

Hodnocení se provádí na
základě údajů, které žadatel
uvedl v žádosti o podporu a ve
studii proveditelnosti.

0 bodů - projekt neřeší
související opatření k projektu
(výsadba doprovodné zeleně,
veřejné osvětlení)

Žadatel
popisuje
potřebné
informace
ve
Studii
proveditelnosti v kapitole 4
Podrobný popis projektu –
Realizace
hlavních
aktivit.
Informace, které žadatel uvede
ve Studii proveditelnosti, jsou
nutné pro hodnocení tohoto
kritéria hodnotitelem
Přechody a místa
10 bodů – projekt řeší realizaci 10
přecházení
komunikace pro pěší v trase
pozemní
komunikace
a
Důvodem zařazení současně zajišťuje přístup k
tohoto kritéria je přechodům nebo místům pro
přidělení bodů za přecházení
komplexnost
5 bodů – projekt řeší realizaci
projektu.
komunikace pro pěší v trase
pozemní komunikace nebo řeší
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Studie proveditelnosti



Projektová
dokumentace



Žádost o podporu

Hodnocení se provádí na
základě údajů, které žadatel
uvedl v Žádosti o podporu, ve
studii proveditelnosti a na
základě údajů v doložené
projektové dokumentaci.

zajištění přístupu k přechodům
nebo místům pro přecházení
0 bodů – projekt neřeší realizaci
komunikace pro pěší v trase
pozemní
komunikace
ani
nezajišťuje přístup k přechodům
nebo místům pro přecházení
Žadatel
popisuje
potřebné
informace
ve
Studii
proveditelnosti v kapitole 4
Podrobný popis projektu – popis
prvků zvyšující bezpečnost.
Informace, které žadatel uvede
ve Studii proveditelnosti, jsou
nutné pro hodnocení tohoto
kritéria hodnotitelem
Přístup k zastávce
veřejné dopravy

10 bodů – projekt řeší 10
bezbariérový přístup k zastávce
hromadné dopravy nebo k
Důvodem zařazení přechodům nebo místům pro
tohoto kritéria je přecházení
přidělení bodů za
potřebnost projektu. 0 bodů – projekt neřeší
bezbariérový přístup k zastávce
hromadné dopravy nebo k
přechodům nebo místům pro
přecházení
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Studie proveditelnosti



Žádost o podporu



Projektová
dokumentace

Hodnocení se provádí na
základě údajů, které žadatel
uvedl v Žádosti o podporu, ve
studii proveditelnosti a na
základě doložené projektové
dokumentace.

Žadatel
popisuje
potřebné
informace
ve
Studii
proveditelnosti v kapitole 4
Podrobný popis projektu – Popis
vazeb projektu. Informace, které
žadatel
uvede
ve
Studii
proveditelnosti, jsou nutné pro
hodnocení
tohoto
kritéria
hodnotitelem.
Max. počet bodů:
60 bodů
Min. počet bodů, kterého musí projekt dosáhnout:
31 bodů
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