Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření 2. 1. Dostatečná dopravní dostupnost a vysoká
bezpečnost dopravy
Integrované strategie MAS Hradecký venkov
Platnost: 26. 10. 2021
Název výzvy MAS: MAS Hradecký venkov - IROP – Bezpečnost dopravy
Číslo výzvy MAS: 11.
Název výzvy ŘO: Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD
Specifická pravidla (verze, platnost): verze 1.4, platnost 8. 10. 2019
Obecná pravidla (verze, platnost): verze 1.14, platnost 1. 3. 2021
Číslo výzvy ŘO: 53.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
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Kritéria věcného hodnocení pro všechny aktivity
Opatření 2.1. Dostatečná dopravní dostupnost a vysoká bezpečnost dopravy
Max. počet bodů: 80

AKTIVITY: Bezpečnost dopravy

Min. počet bodů: 40 z 80

Název kritéria
Projekt přispěje ke svedení
pěších
z pozemní
komunikace v délce alespoň
50% délky chodníku, který je
předmětem
projektu
(Potřebnost)

Hodnocení (bodovací škála)
20 bodů – projekt přispěje ke svedení
pěších ze silnice III., II. třídy a vyšší

Vyhodnocení kritéria
20 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 20 bodů, pokud je v žádosti a ve studii
proveditelnosti popsáno, že projekt přispívá ke svedení pěších ze silnice III., II.
třídy a vyšší v délce alespoň 50% délky chodníku, který je předmětem
projektu, tj. 50% a více.

10 bodů – projekt přispěje ke svedení
pěších z místních komunikací

10 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 10 bodů, pokud je v žádosti a ve studii
proveditelnosti popsáno, že projekt přispívá ke svedení pěších z místních
komunikací v délce alespoň 50% délky chodníku, který je předmětem
projektu, tj. 50% a více.
0 bodů - Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud projekt nesvede pěší ze
silnice nebo z komunikace v délce alespoň 50 % chodníku který je předmětem
projektu, tj. 0 % - 49,9 %.

0 bodů – projekt nepřispívá ke svedení
pěších z pozemních komunikací

Odůvodnění výsledku
hodnocení:
Připravenost
projektu
k realizaci po stavební
stránce již v době podání
žádosti
o
podporu
(Provediltenost)

Referenční dokument
Studie proveditelnosti, kap. 14
Žádost o podporu

Počet bodů:
20 bodů – k žádosti o podporu byl doložen
právoplatný dokument, že žadatel může
stavbu provést a nebo bylo doloženo
vyjádření stavebního úřadu

0 bodů - k žádosti o podporu nebyl
doložen právoplatný dokument, že
žadatel může stavbu provést a nebo
nebylo doloženo vyjádření stavebního
úřadu

20 bodů – Hodnotitel přidělí 20 bodů, pokud žadatel předložil jako přílohu
žádosti o podporu právoplatný dokument, že může stavbu provést nebo bylo
doloženo vyjádření stavebního úřadu. V případě, že realizace projektu
nepodléhá řízení stavebního úřadu, získá žadatel stanovený počet bodů pokud
předložil stanovisko stavebního úřadu, že právoplatný dokument k provedení
stavby není zapotřebí.
0 bodů – Hodnotitel přidělí 0 bodů, pokud žadatel nepředložil jako přílohu
žádosti o podporu právoplatný dokument, že může stavbu provést nebo
nebylo doloženo vyjádření stavebního úřadu. V případě, že realizace projektu
nepodléhá řízení stavebního úřadu, žadatel nepředložil stanovisko stavebního
úřadu, že právoplatný dokument k provedení stavby není zapotřebí.
Hodnotitel přidělí 0 bodů, pokud záměr není zaměřen na stavební práce.

Právoplatný dokument
stavebního úřadu na základě
kterého je možné stavbu
provést
Vyjádření stavebního úřadu
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Odůvodnění výsledku
hodnocení:

Počet bodů:
20 bodů – k žádosti o podporu byly
doloženy uzavřené smlouvy o dílo

V rámci
projektu
byla
ukončena
zadávací
a
výběrová řízení na hlavní
aktivity projektu – stavební
práce (Efektivnost)

0 bodů – k žádosti o podporu nebyly
doloženy uzavřené smlouvy o dílo

20 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 20 bodů, pokud byla ukončena zadávací
a výběrová řízení na hlavní aktivity projektu - stavební práce. Žadatel doložil
všechny uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce hlavních aktivit (dle výše
způsobilých výdajů na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové
žádosti).
0 bodů – Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud nebyla ukončena zadávací
a výběrová řízení na hlavní aktivity projektu - stavební práce. Žadatel nedoložil
všechny uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce hlavních aktivit (dle výše
způsobilých výdajů na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném v projektové
žádosti).

Odůvodnění výsledku
hodnocení:
Efektivnost projektu –
(zaokrouhlování
desetinných
čísel
je
v souladu s matematickými
zásadami). Kritérium se
hodnotí ke dni podání
žádosti o podporu.

Žádost o podporu
Smlouvy o dílo

Počet bodů:
20 bodů – výše celkových způsobilých
výdajů (CZV) je rovna částce 904 755,- Kč
včetně
15 bodů – výše celkových způsobilých
výdajů (CZV) je vyšší nebo rovna částce
600 000,- Kč a nižší než 904 755,- Kč
10 bodů - výše celkových způsobilých
výdajů (CZV) je nižší než 600 000,- Kč.

20 bodů – Hodnotitel přidělí 20 bodů, pokud CZV projektu se rovnají částce
904 755,- Kč.

Žádost o dotaci
Studie proveditelnosti, kap. 10

15 bodů – Hodnotitel přidělí 15 bodů, pokud CZV projektu jsou vyšší nebo
rovna částce 600 000,- Kč a nižší než 904 755,- Kč.
10 bodů – Hodnotitel přidělí 10 bodů, pokud CZV projektu budou nižší než
600 000,- Kč.

Odůvodnění výsledku
hodnocení:

Počet bodů:

CELKOVÝ POČET PŘIDĚLENÝCH BODŮ

Minimální počet bodů, aby žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení: 40
Maximální počet bodů: 80
Datum hodnocení:
Výsledek věcného hodnocení: Žádost o podporu splnila/nesplnila podmínky věcného hodnocení.
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