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Příloha č. 1  

Hodnoticí kritéria pro výběr projektů  

 3.výzva „ MAS Telčsko-IROP- Investujeme do cyklostezek, bezpečnosti a terminálů hromadné dopravy na území MAS Telčsko“ 

1. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti pro všechny aktivity 

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, Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce* 

2. Vylučovací Napravitelné 
Žádost o podporu je podepsána oprávněným 

zástupcem žadatele 

Žádost o podporu, 

Příloha žádosti-plná moc (doporučený vzor-Příloha č.11 

Obecných pravidel pro žadatele) 

3. Vylučovací Napravitelné 

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a 

obsahově splňují náležitosti požadované 

v dokumentaci výzvy MAS Mikroregionu Telčsko. 

Žádost o podporu,  

Přílohy žádosti o podporu, 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce* 

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 Kritéria přijatelnosti Referenční dokument 

1. Vylučovací Nenapravitelné 

Žadatel splňuje definici oprávněného 

žadatele/příjemce pro příslušný specifický cíl a 

výzvu MAS Mikroregionu Telčsko 

Žádost o podporu,  

Přílohy žádosti – doklad o právní subjektivitě, 

Text výzvy MAS Mikroregionu Telčsko 

2. Vylučovací Napravitelné 
Projekt je v souladu s podmínkami výzvy    

MAS Mikroregionu Telčsko 

Žádost o podporu,  

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce*, 

Tex výzvy MAS Mikroregionu Telčsko, 

Studie proveditelnosti 

3. Vylučovací Napravitelné 
Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, 

pokud jsou stanoveny. 

Rozpočet projektu  

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 

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 Kritéria přijatelnosti Referenční dokument 

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

Studie proveditelnosti 

5. Vylučovací Napravitelné 

Projekt a jeho cíle, plánované aktivity i cílové 

skupiny nejsou v rozporu se strategickou částí 

SCLLD MAS Mikroregionu Telčsko. 

Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 

Programový rámec SCLLD MAS Mikroregionu Telčsko 

6. 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,  

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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2. Věcné hodnocení projektu 

Kritéria pro aktivitu: BEZPEČNOST DOPRAVY  

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

1. Hodnoticí 
Připravenost projektu-výběrové/zadávací  

řízení 

0 bodů – Všechna výběrová/zadávací řízení nejsou 

vyhlášena 
Žádost o podporu, 

Dokumentace 

k výběrovým/zadávacím 

řízením  

 

5 bodů – Všechna výběrová/zadávací řízení jsou 

alespoň vyhlášena** 

10 bodů-  Všechna výběrová/zadávací řízení jsou 

ukončena*** 

2. 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 
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Kritéria pro aktivitu: BEZPEČNOST DOPRAVY 

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

3. Hodnoticí 

Projekt řeší návaznost komunikací pro pěší        

k zastávkám veřejné hromadné dopravy 

 

0 bodů – Projekt neřeší návaznost k zastávkám 

hromadné dopravy Žádost o podporu,  

Projektová 

dokumentace 

Studie proveditelnosti 

5 bodů – Projekt zajišťuje přístup k 1 zastávce 

hromadné dopravy 

10 bodů – Projekt zajišťuje přístup ke 2 a více 

zastávkám hromadné dopravy 

4. Hodnoticí 

Projekt zahrnuje realizaci/modernizaci 

veřejného osvětlení komunikace pro pěší nebo 

bezpečnostní prvky 

0 bodů – Projekt nezahrnuje realizaci/modernizaci 

veřejného osvětlení vybudované komunikace pro pěší, 

nebo bezpečnostních prvků (přechody pro chodce, místa 

pro přecházení, zpomalovací pásy, osvětlení přechodu pro 

chodce, bezpečnostní sloupky, zábrany) 

Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 

Projektová 

dokumentace 

10 bodů – Projekt zahrnuje realizaci/modernizaci 

veřejného osvětlení vybudované komunikace pro pěší, 

nebo bezpečnostních prvků (přechody pro chodce, místa 

pro přecházení, zpomalovací pásy, osvětlení přechodu pro 

chodce, bezpečnostní sloupky, zábrany) 
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Kritéria pro aktivitu: BEZPEČNOST DOPRAVY  

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

5. Hodnoticí 

Délka nově zbudovaných/ zrekonstruovaných 

komunikací pro pěší 

 

0 bodů – Délka zbudovaných/zrekonstruovaných 

komunikací pro pěší menší než 50m  
Žádost o podporu, 

Projektová dokumentace 

 

5 bodů – Délka zbudovaných/zrekonstruovaných 

komunikací pro pěší mezi 50 – 100 m včetně 

10 bodů – Délka zbudovaných/zrekonstruovaných 

komunikací pro pěší více než 100m 

6. Hodnoticí 
Bezbariérovost 

 

0 bodů – Projekt neřeší bezbariérový přístup 

k zastávce hromadné dopravy nebo k přechodům nebo 

místům pro přecházení 

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti, 

Projektová dokumentace 

 

10 bodů – Projekt řeší bezbariérový přístup k zastávce 

hromadné dopravy nebo k přechodům nebo místům 

pro přecházení 

 

** Vyhlášením výběrového/zadávacího řízení se rozumí odeslání výzvy k podání nabídky alespoň třem uchazečům v uzavřené výzvě nebo vyvěšení výzvy na 

profilu zadavatele, příp. jiným způsobem stanoveným zákonem 

*** Ukončením výběrového/zadávacího řízení se rozumí podpis smlouvy  

Projekt projde úspěšně věcným hodnocením, pokud získá minimálně 35 bodů (z maximálního počtu 60 bodů) 
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Kritéria pro aktivitu: TEMINÁLY a PARKOVACÍ SYSTÉMY 

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

1. Hodnoticí 
Připravenost projektu-výběrové/zadávací  

řízení 

0 bodů – Všechna výběrová/zadávací řízení nejsou 

vyhlášena 

Žádost o podporu,  

Dokumentace 

k výběrovým/zadávacím 

řízením  

 

 

5 bodů – Všechna výběrová/zadávací řízení jsou 

alespoň vyhlášena** 

10 bodů- Všechna výběrová/zadávací řízení jsou 

ukončena*** 

2. 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. 
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Kritéria pro aktivitu: TEMINÁLY a PARKOVACÍ SYSTÉMY 

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

3. 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 

4. 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 
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Kritéria pro aktivitu: TEMINÁLY a PARKOVACÍ SYSTÉMY 

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

5. 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 

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 

 

** Vyhlášením výběrového/zadávacího řízení se rozumí odeslání výzvy k podání nabídky alespoň třem uchazečům v uzavřené výzvě nebo vyvěšení výzvy na 

profilu zadavatele, příp. jiným způsobem stanoveným zákonem 

*** Ukončením výběrového/zadávacího řízení se rozumí podpis smlouvy 

Projekt projde úspěšně věcným hodnocením, pokud získá minimálně 35 bodů (z maximálního počtu 60 bodů) 
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Kritéria pro aktivitu: CYKLODOPRAVA  

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 
Délka nově vybudovaných 

cyklostezek/cyklotras 

0 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování 

nových cyklostezek/cyklotras v délce do 200,00 m 

v součtu různých úseků 
Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti, 

Rozpočet projektu, 

Projektová 

dokumentace 

5 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování 

nových cyklostezek /cyklotras v délce 200,01– 500,00 

m v součtu různých úseků  

10 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování 

nových cyklostezek /cyklotras v délce větší než 500,01 

m v součtu různých úseků 
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Kritéria pro aktivitu: CYKLODOPRAVA 

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

3. Hodnoticí 

Projekt zahrnuje realizaci nových pevných 

parkovacích míst pro kola v bezprostřední 

blízkosti cyklostezky  

0 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování 0-1 

nového pevného parkovacího místa pro kola 

v bezprostřední blízkosti cyklostezky. 

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti 

 

5 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování 2-4 

nových pevných parkovacích míst pro kola 

v bezprostřední blízkosti cyklostezky. 

10 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování 5 a 

více nových pevných parkovacích míst pro kola 

v bezprostřední blízkosti cyklostezky. 

4. Hodnoticí 
Projekt řeší další vybavenost pro cyklisty-jako 

jsou mobiliář, odpočívadla, osvětlení) 

0 bodů – Projekt nezajišťuje další vybavenost pro 

cyklisty Žádost o podporu, 

 Studie proveditelnosti 10 bodů – Projekt zajišťuje další vybavenost pro 

cyklisty 

5. Hodnoticí 

Projekt přispěje ke svedení cyklistické dopravy 

z pozemní komunikace zatížené automobilovou 

dopravou 

Intenzitu automobilové dopravy uvádí žadatel 

podle celostátního sčítání dopravy v roce 2010 

nebo 2016 nebo podle vlastního sčítání 

v souladu s TP 189. 

 

0 bodů – Průměrná intenzita dopravy nepřekračuje 

500 vozidel/den 

Studie proveditelnosti 

5 bodů – Průměrná intenzita dopravy je v rozmezí 

501-2000 vozidel/den 

10 bodů – Průměrná intenzita dopravy překračuje 

2001 vozidel/den 
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Kritéria pro aktivitu: CYKLODOPRAVA 

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

 

6. 

 

Hodnoticí 

Projektem řešená cyklostezka/cyklotrasa má 

napojení na stávající cyklistickou infrastrukturu 

0 bodů – Projektem řešená cyklostezka/cyklotrasa se 

nenapojuje na stávající cyklistickou infrastrukturu 

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti 

 
10 bodů – Projektem řešená cyklostezka/cyklotrasa 

má napojení na stávající cyklistickou infrastrukturu 

 

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


