
IROP – Opatření – Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura – bezpečnost 

KRITÉRIA FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTÍ 

  
 

 hodnocení  

číslo název kritéria  typ kritéria druh kritéria splněno nesplněno zdroj informaci 

1. Žádost o podporu je podána v předepsané formě vylučovací napravitelné 
Žádost o podporu je podána 
v předepsané formě v souladu s vyhlá-

šenou výzvou MAS 

Žádost o podporu není podána 
v předepsané formě v souladu s vyhlá-

šenou výzvou MAS 

žádost o podporu, výzva 
MAS  

2. 
Žádost o podporu je podepsána oprávněným zá-

stupcem žadatele. 
vylučovací napravitelné  

Žádost o podporu je podepsána statu-
tárním zástupcem žadatele nebo 

osobou jednající na základě plné moci 
nebo pověření  

Žádost o podporu není podepsána 
statutárním zástupcem žadatele nebo 

osobou jednající na základě plné moci 
nebo pověření 

žádost o podporu 

3. 
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově 
splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k 
výzvě MAS. 

vylučovací napravitelné 

Žádost o podporu obsahuje všechny 

povinné přílohy stanovené výzvou 
MAS, které obsahově splňují stanovené 
náležitosti  

Žádost o podporu obsahuje všechny 

povinné přílohy stanovené výzvou 
MAS, které obsahově splňují stanovené 

náležitosti 

žádost o podporu, povin-
né přílohy žádosti o 

podporu, výzva MAS, 
Specifická pravidla výzvy 
č. 53, verze 1.2, platnost 

od 29.6.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRITÉRIA PODMÍNEK PŘIJATELNOSTI  

  
 

 hodnocení  

číslo název kritéria typ kritéria druh kritéria splněno nesplněno zdroj informaci 

1. 
Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro 
specifický cíl 1.2 a výzvu MAS. 

vylučovací nenapravitelné 

Žadatele i příjemce splňují definici 

žadatele a příjemce stanovených 
výzvou MAS  

Žadatele i příjemce nesplňují definici 

žadatele a příjemce stanovených výzvou 
MAS 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti, výzva 

MAS, Specifická pravidla 
výzvy č. 53, verze 1.2, 
platnost od 29.6.2018 

2. 
Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud 
jsou stanoveny. 

vylučovací napravitelné 
Projekt respektuje a splňuje limity 
způsobilých výdajů  

Projekt nerespektuje a nesplňuje limity 
způsobilých výdajů 

žádost o podporu, studie 

proveditelnosti, výzva 
MAS, Specifická pravidla 

výzvy č. 53, verze 1.2, 

platnost od 29.6.2018 

3.  Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. vylučovací napravitelné 
Potřebnost realizace projektu je odů-

vodněná.   

Potřebnost realizace projektu není odů-

vodněná.   

žádost o podporu, studie 

proveditelnosti 

4.  
Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a pod-
porovanými aktivitami výzvy MAS. 

vylučovací napravitelné 
Projekt je svým zaměřením v souladu 
s cíli a podporovanými aktivitami výzvy 
MAS 

Projekt není svým zaměřením v souladu 
s cíli a podporovanými aktivitami výzvy 

MAS 

žádost o podporu, studie 

proveditelnosti, výzva 
MAS, Specifická pravidla 

výzvy č. 53, verze 1.2, 

platnost od 29.6.2018 

5.  
Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou 
MAS. 

vylučovací napravitelné 
Projekt je v souladu se všemi podmín-
ky výzvy MAS 

Projekt není v souladu se všemi pod-
mínky výzvy MAS 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti, výzva 

MAS, Specifická pravidla 

výzvy č. 53, verze 1.2, 
platnost od 29.6.2018 

6. 

Projekt respektuje minimální a maximální hranici 

celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanove-
ny. 

vylučovací napravitelné 

Projekt respektuje a splňuje maximální 

a minimální hranici celkových způsobi-
lých výdajů stanovených výzvou MAS 

Projekt nerespektuje a nesplňuje maxi-
mální a minimální hranici celkových 

způsobilých výdajů stanovených výzvou 
MAS 

žádost o podporu, výzva 

MAS 



7. 

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontál-

ních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti 
a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen). 

vylučovací napravitelné 

Projekt nemá negativní vliv na žádnou 

z horizontálních priorit IROP (udržitel-
ný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz 
diskriminace, rovnost mužů a žen) 

Projekt má negativní vliv na minimálně 

jednu z horizontálních priorit IROP 
(udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a 

zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen) 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 

8. Výsledky projektu jsou udržitelné vylučovací napravitelné Výsledky projektu jsou udržitelné Výsledky projektu nejsou udržitelné 
žádost o podporu, studie 

proveditelnosti 

9. Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. vylučovací  nenapravitelné 
Statutární zástupce žadatele je trestně 

bezúhonný  

Statutární zástupce žadatele není trest-

ně bezúhonný 
žádost o podporu 

10.  Projekt je v souladu s integrovanou strategii CLLD vylučovací nenapravitelné 

Projekt je v souladu se Strategickou 

částí SCLLD a příslušným programo-
vým rámcem   

Projekt není v souladu se Strategickou 

částí SCLLD a příslušným programovým 
rámcem   

žádost o podporu, studie 

proveditelnosti, Strategie 
CLLD 

 

KRITÉRIA PODMÍNEK PŘIJATELNOSTI – SPECIFICKÁ 

  
 

 hodnocení  

číslo název kritéria typ kritéria druh kritéria splněno nesplněno zdroj informaci 

1. 
Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a 
provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projek-
tu. 

vylučovací napravitelné 
Žadatel popsal zajištění realizace a 
udržitelnosti ve studii proveditelnosti a 
v žádosti o podporu. 

Žadatel nepopsal zajištění realizace a 
udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v 

žádosti o podporu. 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 

2. 
Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-

2020. 
vylučovací napravitelné 

Ze studie proveditelnosti vyplývá, že 
projekt je v souladu s Dopravní politi-

kou ČR 2014-2020. 

Ze studie proveditelnosti nevyplývá, že 
je projekt v souladu s Dopravní politikou 

ČR 2014-2020. 

žádost o podporu, studie 

proveditelnosti 



3.  
Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopra-

vy na životní prostředí. 
vylučovací napravitelné 

Ve studii proveditelnosti je popsán 
příspěvek projektu k eliminaci negativ-
ních vlivů na životní prostředí, zejmé-

na na ovzduší, ve srovnání s výchozím 
stavem a zmírňující a kompenzační 
opatření, která jsou součástí projektu; 

je doloženo, že projekt nepůsobí 
negativně na soustavu Natura 2000; v 
případě projektu cyklostezky je dolo-

ženo, že její technické řešení je navr-
ženo s ohledem na ochranu přírody a 
krajiny v dotčeném území. 

Ve studii proveditelnosti není popsán 
příspěvek projektu k eliminaci negativ-

ních vlivů na životní prostředí. 

žádost o podporu, studie 

proveditelnosti 

4. Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti. vylučovací napravitelné 

Ve studii proveditelnosti je popsaný 
příspěvek projektu ke zvýšení bezpeč-

nosti dopravy ve srovnání se stávají-
cím stavem. (Za stávající stav se 
rozumí stav před realizací projektu.) 

Ve studii proveditelnosti není popsaný 
příspěvek projektu ke zvýšení bezpeč-

nosti dopravy ve srovnání se stávajícím 
stavem. (Za stávající stav se rozumí stav 

před realizací projektu.) 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 

 

Kritéria přijatelnosti je možné vyhodnotit také možnostmi „nehodnoceno“ a „nerelevantní“.  

„Nehodnoceno“ je využíváno, pokud není možné kritérium vyhodnotit, například pokud nebylo splněno kritérium formálních náležitostí, bez kterého není možné vyhodno-

tit kritérium přijatelnosti.  

„Nerelevantní“ se používá v případě, že pro daný projekt není kritérium relevantní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRITÉRIA PRO VĚCNÉ HODNOCENÍ  

   
 

hodnocení  

číslo název popis typ kritéria charakteristika body  zdroj informaci 

1. 
Analýza rizik 

projektu  

Hodnocení přehledu možných rizik projek-

tu v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti 
s vyznačením pravděpodobnosti výskytu, 
závažnosti, celkového dopadu a způsob 

eliminace rizik   
(Aspekt proveditelnosti projektu)   

hodnotící  

Analýza rizik projektu je zpracována   10 

studie proveditelnosti  

Analýza rizik projektu není zpracována   0 

2.  
Harmonogram 

realizace 

Hodnocení vypracování harmonogramu 
projektu, který obsahuje začátek realizace, 

konec realizace a popis hlavních a vedlej-
ších aktivit projektu  
(Aspekt proveditelnosti projektu)    

hodnotící 

Harmonogram projektu zodpovídá termínu dokončení realizace projektu  10 

studie proveditelnosti  

Harmonogram projektu nezodpovídá termínu dokončení realizace projektu 0 

3.  
Bezbariérový 

přístup k zastáv-

kám 

Hodnocení, zda v rámci projektu bude 
realizován bezbariérový přístup 

k zastávkám veřejné hromadné dopravy  
(Aspekt souladu s horizontálními principy) 

hodnotící 

V rámci projektu bude realizován bezbariérový přístup ke 2 a více zastávkám  20 

studie proveditelnosti  V rámci projektu bude realizován bezbariérový přístup k 1 zastávce 10 

V rámci projektu nebude realizován bezbariérový přístup k zastávkám 0 

4. 
Přechod pro 

chodce či místo 
pro přecházení 

Hodnocení, zda v rámci projektu bude 

realizován přístup k přechodům pro chod-
ce nebo k místům pro přecházení  
(Aspekt účelnosti, potřebnosti, efektivnosti 

a hospodárnosti projektu)   

hodnotící 

V rámci projektu bude realizován bezbariérový přístup ke 2 a více přechodům 
nebo k místům pro přecházení  

20 

studie proveditelnosti  
V rámci projektu bude realizován bezbariérový přístup k 1 přechodu nebo 
k místu pro přecházení 

10 

V rámci projektu nebude realizován bezbariérový přístup k přechodu nebo 
k místu pro přecházení 

0 

5.  Veřejné osvětlení  

Hodnocení, zda v rámci projektu bude 

realizováno veřejné osvětlení komunikace 
pro pěší nebi bezpečnostních prvků 
(Aspekt účelnosti, potřebnosti, efektivnosti 

a hospodárnosti projektu)   

hodnotící 

Projekt zahrnuje realizaci/modernizaci veřejného osvětlení vybudované komuni-
kace pro pěší nebo bezpečnostních prvků.  

20 

studie proveditelnosti  

Projekt nezahrnuje realizaci/modernizaci veřejného osvětlení vybudované komu-

nikace pro pěší nebo bezpečnostních prvků. 
0 

6.  Vegetace a zeleň 

Hodnocení, zda v rámci projektu budou 
realizovány vedlejší aktivity projektu – 

vegetační úpravy pozemků dotčených 
stavbou nebo výsadba doprovodné zeleně 
(Aspekt účelnosti, potřebnosti, efektivnosti 

a hospodárnosti projektu)   

hodnotící 

V rámci projektu bude na vedlejší aktivity projektu související a vegetační úpra-

vou pozemků dotčených stavbou nebo výsadbou doprovodné zeleně vynaloženo 
více než 5 % celkových způsobilých výdajů projektu  

20 

studie proveditelnosti  

V rámci projektu bude na vedlejší aktivity projektu související a vegetační úpra-

vou pozemků dotčených stavbou nebo výsadbou doprovodné zeleně vynaloženo 
více 5 – 2,5 % celkových způsobilých výdajů projektu 

10 

V rámci projektu bude na vedlejší aktivity projektu související a vegetační úpra-
vou pozemků dotčených stavbou nebo výsadbou doprovodné zeleně vynaloženo 
více 2,5 – 0,1 % celkových způsobilých výdajů projektu 

5 



V rámci projektu nebude na vedlejší aktivity projektu související a vegetační 

úpravou pozemků dotčených stavbou nebo výsadbou doprovodné zeleně vyna-
loženo nic z celkových způsobilých výdajů projektu 

0 

 

Maximální počet bodů:  100 

Minimální počet bodů: 50 

 

 

 


