
Číslo Název kritéria
Aspekt kvality 
projektu

Přidělené 
hodnocení 

Hlavní zdroj informací

Délka nově 
vybudované, 
rekonstruované 
nebo 
modernizované 
cyklostezky/cyklotra
sy

Kritérium rozhodné 
při rovnosti bodů

Efektivnost, 
účelnost, 
hospodárnost

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti (kap. 2 Podrobný 
popis projektu a kap. 7 Výstupy 
projektu)

Napojení na 
stávající liniovou 
cyklistickou 
infrastrukturu

Účelnost, 
potřebnost

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti (kap. 2 Podrobný 
popis projektu)

Realizace nových 
parkovacích míst 
pro jízdní kola

Účelnost

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti (kap. 2 Podrobný 
popis projektu a kap. 7 Výstupy 
projektu)

Administrativní 
připravenost 
projektu

Proveditelnost

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti (kap. 8 
Připravenost projektu k realizaci), 
příp. čestné prohlášení, že 
realizace projektu nepodléhá 
stavebnímu řízení (ohlášení), 
nebo součástí projektu nejsou 
stavební práce.

Kritérium posuzuje, administrativní 
připravenost projektu - zda 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, příp. zda 
realizace projektu nepodléhá 
stavebnímu řízení (ohlášení).

5 bodů - Žadatel 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 nebo k žádosti přiložil čestné prohlášení, že 
realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení 
(ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.

0 bodů - Žadatel 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 nebo nedoložil čestné prohlášení, že realizace 
projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).

4

Žadatel:

Způsob hodnoceníPopis kritéria

Kritérium posuzuje celkovou délku 
nově vybudované, rekonstruované 
nebo modernizované 
cyklostezky/cyklotrasy.

Odůvodnění: 

Název projektu:

2

Kritérium posuzuje, zda se řešená 
cyklostezka/cyklotrasa nebo liniové 
opatření pro cyklisty přímo napojuje 
na stávající liniovou cyklistickou 
infrastrukturu.

25 bodů - Řešená cyklostezka/cyklotrasa se přímo 
napojuje na stávající liniovou cyklistickou infrastrukturu.

0 bodů - Řešená cyklostezka/cyklotrasa se přímo 
nenapojuje na stávající liniovou cyklistickou 
infrastrukturu.

Odůvodnění: 

3

Kritérium posuzuje, zda projekt 
zahrnuje realizaci nových parkovacích 
míst pro jízdní kola.

10 bodů - Projekt zahrnuje realizaci 3 a více parkovacích 
míst pro jízdní kola.

5 bodů - Projekt zahrnuje realizaci 1-2 parkovacích míst 
pro jízdní kola.

0 bodů - Projekt nezahrnuje realizaci parkovacích míst 
pro jízdní kola.

Odůvodnění: 

Výsledný kontrolní list k věcnému hodnocení v opatření č. 1.2 Doprava SCLLD MAS Broumovsko+ 
- platnost od 20. 8. 2019

Název a číslo výzvy MAS:

Reg. č. projektu (Hash):

IROP

Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované 
projekty CLLD

Operační program:

Název a číslo výzvy ŘO:

MAS Broumovsko+ - IROP - Cyklodoprava I,
č. 348/06_16_038/CLLD_16_01_027

1

40 bodů - Celková délka cyklostezky/cyklotrasy řešené v 
rámci projektu je větší než 400 m.

30 bodů - Celková délka cyklostezky/cyklotrasy řešené v 
rámci projektu je 251-400 m.

15 bodů - Celková délka cyklostezky/cyklotrasy řešené v 
rámci projektu je 100-250 m.

0 bodů - Celková délka cyklostezky/cyklotrasy řešené v 
rámci projektu je menší než 100 m.



Šetrnost k 
životnímu prostředí

Soulad s 
horizontálními 
principy

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti (kap. 2 Podrobný 
popis projektu)

0

Kritérium posuzuje, zda je součástí 
projektu některá z následujících 
možností: výsadba zeleně, zavádění 
ekologických a šetrných technologií, 
využití recyklovaných materiálů, využití 
obnovitelných zdrojů, snižování 
energetických nákladů.

20 bodů - Součástí projektu jsou 2 a více z uvedených 
možností: výsadba zeleně, zavádění ekologických a 
šetrných technologií, využití recyklovaných materiálů, 
využití obnovitelných zdrojů, snižování energetických 
nákladů.

10 bodů - Součástí projektu je alespoň 1 z uvedených 
možností: výsadba zeleně, zavádění ekologických a 
šetrných technologií, využití recyklovaných materiálů, 
využití obnovitelných zdrojů, snižování energetických 
nákladů.

0 bodů - V žádosti o podporu není uvedena ani jedna z 
možností: výsadba zeleně, zavádění ekologických a 
šetrných technologií, využití recyklovaných materiálů, 
využití obnovitelných zdrojů, snižování energetických 
nákladů.

Odůvodnění: 

5

Odůvodnění: 

Maximální počet bodů: 100
Minimální počet bodů pro splnění 
věcného hodnocení: 50

Celkový bodový zisk 
projektu:

Celkový výsledek hodnocení: 
(projekt splnil/nesplnil podmínky 
věcného hodnocení)

Přítomní členové Výběrové komise MAS
Detail hlasování o výsledném hodnocení 
(pro/proti/zdržel se)

Jméno a příjmení Podpis


