Platnost od: 21.10.2021

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 1.1 Bezpečnost dopravy a cyklostezky
Integrované strategie MAS Světovina
Název výzvy MAS: MAS Světovina – IROP – Zkvalitnění a rozšíření dopravní infrastruktury II.
Číslo výzvy MAS: 9.
Název výzvy ŘO: Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD
Specifická pravidla (verze, platnost): verze 1.4, platnost 8. 10. 2019

Kritéria relevantní pro aktivitu bezpečnost dopravy

Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.14, platnost 1.3.2021

Kritéria relevantní pro aktivitu cyklodoprava

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

Kritéria věcného hodnocení společná pro všechny aktivity
Číslo

Název kritéria

Referenční dokument

Popis pro hodnocení

Hodnocení body

Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný

Žádost o podporu

Žadatel má reálně nastavený
harmonogram projektu tak, aby projekt
byl v termínu dokončen.

10

Kritérium respektuje aspekt efektivnosti

Studie proveditelnosti

Upřesnění vyhodnocení kritéria

Odůvodnění

1.

Žadatel nemá reálně nastavený
harmonogram projektu tak, aby projekt
byl v termínu dokončen.

Hodnocení se provádí na základě údajů,
které žadatel uvedl v žádosti o podporu,
studii proveditelnosti a které jsou
uvedeny v MS2014+

0

Kritéria věcného hodnocení - aktivita bezpečnost dopravy
Číslo

Název kritéria

Referenční dokument

1.

Popis pro hodnocení

V rámci projektu jsou realizovány
bezbariérové prvky
Žádost o podporu

Projekt realizuje bezbariérové prvky, které ulehčí pohyb hendikepovaných osob
Kritérium respektuje aspekt potřebnosti

Studie proveditelnosti
(kapitola č. 2)

V rámci projektu nejsou zahrnuty
bezbariérové prvky

Hodnocení body

Upřesnění vyhodnocení kritéria

Odůvodnění

10
0

Hodnocení se provádí na základě údajů,
které žadatel uvedl v žádosti o podporu
a studii proveditelnosti (kapitola č. 2)

Kritéria věcného hodnocení - aktivita cyklodoprava
Číslo

Název kritéria

Referenční dokument

Popis pro hodnocení

Hodnocení body

Upřesnění vyhodnocení kritéria

Odůvodnění

Projekt svede cyklistickou dopravu ze
silnic I. nebo II. třídy

10

1.
Projekt svede cyklistickou dopravu ze silnic I., II. nebo III. třídy

Žádost o podporu

Kritérium respektuje aspekt účelnosti

Studie proveditelnosti
(kapitola č. 2)

Projekt svede cyklistickou dopravu ze
silnic III. třídy

Hodnocení se provádí na základě údajů,
které žadatel uvedl v žádosti o podporu
a studii proveditelnosti (kapitola č. 2)

5
Projekt nepřispěje ke svedení cyklistické
dopravy ze silnice na cyklostezky

0

Celkový počet bodů

Minimální počet bodů: 10
Maximální počet bodů: 20

Složení výběrové komise

Podpis členů výběrové
komise

Závěrečné vyjádření komise
žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení
žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení

Datum a místo konání výběrové komise:

Jméno a podpis zapistovatele:

