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Příloha č. 1  

Hodnoticí kritéria pro výběr projektů  

4.výzva „ MAS Telčsko-IROP- Investujeme do parkovacích systémů a terminálů hromadné dopravy na území MAS Telčsko“ 

1. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti  

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti jsou hodnocena: splněno/nesplněno/nehodnoceno (pro případy, kdy je pro 

vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění informace od žadatele)/ nerelevantní (pro případy, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje) 

Pořadové číslo Typ kritéria Druh kritéria Kritéria formálních náležitostí Referenční dokument 

1. Vylučovací Napravitelné 
Žádost o podporu je podána v předepsané 

formě 
Žádost o podporu, Výzva MAS Mikroregionu Telčsko 

2. Vylučovací Napravitelné 
Žádost o podporu je podepsána oprávněným 

zástupcem žadatele 

Žádost o podporu 

 

3. Vylučovací Napravitelné 

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a 

obsahově splňují náležitosti požadované 

v dokumentaci výzvy MAS Mikroregionu 

Telčsko 

Žádost o podporu, 

povinné přílohy Žádosti o podporu, 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce* 

 

*Výzva ŘO IROP č. 53 spolu se Specifickými i obecnými pravidly ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy je uveřejněna zde: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-

doprava-integrovane-projekty 

 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
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Pořadové číslo Typ kritéria Druh kritéria Obecná kritéria přijatelnosti Referenční dokument 

1. Vylučovací Nenapravitelné 
Statutární zástupce žadatele je trestně 

bezúhonný 
Žádost o podporu 

2. Vylučovací Nenapravitelné 

Žadatel splňuje definici oprávněného 

žadatele/příjemce pro příslušný specifický cíl 

1.2 a výzvu MAS Mikroregionu Telčsko 

Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti, 

Výzva MAS Mikroregionu Telčsko 

3. Vylučovací Nenapravitelné  
Projekt je v souladu s integrovanou strategií 

CLLD 

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti 

Programový rámec SCLLD MAS Mikroregionu Telčsko  

4. Vylučovací Napravitelné 
Projekt je v souladu s výzvou  

MAS Mikroregionu Telčsko 

Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti, 

Výzva MAS Mikroregionu Telčsko 

5. Vylučovací Napravitelné 

Projekt respektuje minimální a maximální 

hranici celkových způsobilých výdajů, pokud 

jsou stanoveny. 

Žádost o podporu, 

Text výzvy MAS Mikroregionu Telčsko, 

* Výzva ŘO IROP č. 53 spolu se Specifickými i obecnými pravidly ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy je uveřejněna zde http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-

doprava-integrovane-projekty 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
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Pořadové číslo Typ kritéria Druh kritéria Obecná kritéria přijatelnosti Referenční dokument 

6. Vylučovací Napravitelné 
Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami výzvy MAS 

Žádost o podporu,  

Výzva MAS Mikroregionu Telčsko 

7. Vylučovací Napravitelné 

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, 

pokud jsou stanoveny 

Projekt dodržuje limit 10% celkových způsobilých 

výdajů na nákup pozemku. 

(pokud součástí projektu není nákup pozemku, 

odpověď je nerelevantní) 

Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti, 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce* 

 

8. Vylučovací Napravitelné Potřebnost realizace projektu je odůvodněná 
Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti 

9. Vylučovaní Napravitelné Výsledky projektu jsou udržitelné 
Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti 

10. Vylučovací Napravitelné  

Projekt nemá negativní vliv na žádnou 

z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, 

rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost 

mužů a žen) 

Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 

 

* Výzva ŘO IROP č. 53 spolu se Specifickými i obecnými pravidly ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy je uveřejněna zde http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-

doprava-integrovane-projekty 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
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Pořadové číslo Typ kritéria Druh kritéria Specifická kritéria přijatelnosti Referenční dokument 

1. Vylučovací Napravitelné 

Žadatel má zajištěnou administrativní, 

finanční a provozní kapacitu k realizaci a 

udržitelnosti projektu 

Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 

2. Vylučovací Napravitelné 

Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 

2014-2020 

 

Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti, 

 

3. Vylučovací Napravitelné 
Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů 

dopravy na životní prostředí 

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti 
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2. Věcné hodnocení projektu 

Pořadové číslo Typ kritéria Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokument 

1. Hodnoticí 

Připravenost projektu-stavební povolení 

Bude podpořen projekt, u něhož má žadatel ke dni 

podání žádosti o podporu platné pravomocné 

stavební povolení nebo souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru nebo účinnou 

veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení.  

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 

Žádost o podporu,  

Stavební povolení nebo 

souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního 

záměru nebo 

veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební 

povolení 

10 bodů – Projekt 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. 

2. Hodnoticí 

Projekt zahrnuje vybudování nových 

parkovacích míst pro automobily v rámci 

parkovacích systémů P+R, K+R, B+R  

0 bodů – Projekt zahrnuje vybudování 0-1 nových 

parkovacích míst pro automobily 
Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 

 

5 bodů – Projekt zahrnuje vybudování 2-3 nových 

parkovacích míst pro automobily 

10 bodů – Projekt zahrnuje vybudování 4 a více 

nových parkovacích míst pro automobily 
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Pořadové číslo Typ kritéria Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokument 

3. Hodnoticí 

Projekt zahrnuje realizaci nových pevných 

parkovacích míst pro kola v rámci parkovacích 

systémů P+R, K+R, B+R nebo terminálů 

0 bodů – Projekt zahrnuje vybudování 0-4 nových 

pevných parkovacích míst pro kola Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 

 10 bodů – Projekt zahrnuje vybudování 5 a více 

nových pevných parkovacích míst pro kola 

4. Hodnoticí 
Projekt řeší vybudování/modernizaci terminálu 

včetně přístupových komunikací pro pěší  

0 bodů – Projekt řeší vybudování/modernizaci 

terminálu bez přístupových komunikací pro pěší Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 

Projektová 

dokumentace 

5 bodů – Projekt řeší modernizaci terminálu včetně 

přístupových komunikací pro pěší  

10 bodů – Projekt řeší vybudování terminálu včetně 

přístupových komunikací pro pěší 

5. Hodnoticí 

Projekt zahrnuje realizaci nového nebo 

modernizaci stávajícího veřejného osvětlení 

terminálu nebo parkoviště 

0 bodů – Projekt nezahrnuje realizaci/modernizaci 

veřejného osvětlení terminálu nebo parkoviště Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

Projektová 

dokumentace 

 

5 bodů – Projekt zahrnuje modernizaci stávajícího 

veřejného osvětlení terminálu nebo parkoviště 

10 bodů- Projekt zahrnuje realizaci nového veřejného 

osvětlení terminálu nebo parkoviště 
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Pořadové číslo Typ kritéria Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokument 

6. Hodnoticí 

Kritérium hodnotí, je-li součástí rozpočtu 

projektu ve způsobilých výdajích 

obnova/vysazení zeleně (stromy, keře, zelená 

stěna) a úprava okolního prostranství  

0 bodů – Součástí projektu nejsou úpravy okolního 

prostranství ani obnova/ výsadba zeleně 
Žádost o podporu,  

Projektová 

dokumentace 

 
10 bodů – Součástí projektu je obnova/vysazení 

zeleně a úprava okolního prostranství 

 

 

Projekt projde úspěšně věcným hodnocením, pokud získá minimálně 35 bodů (z maximálního počtu 60 bodů) 


