Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
(k výzvě: 6. Výzva MAS Litomyšlsko - IROP - Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu I.)

Č.

1

Název kritéria

Technická připravenost projektu
(aspekt: proveditelnost)

Referenční dokumenty

Přiděleno, pokud:
 jsou součástí projektu stavební práce
a žadatel doloží na všechny stavební
práce zahrnuté v projektu 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
 jsou součástí projektu stavební práce
a žadatel doloží vyjádření příslušného
Žádost o podporu,
stavebního úřadu, že realizace
projektu nepodléhá stavebnímu řízení
Stavební povolení nebo souhlas
(ohlášení); nebo
s provedením ohlášeného
 nejsou součástí projektu stavební
stavebního záměru nebo
práce.
veřejnoprávní smlouva
Přiděleno, pokud jsou součástí projektu
nahrazující stavební povolení,
stavební práce a žadatel doloží čestné
prohlášení, že realizace projektu
Vyjádření stavebního úřadu, že
nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení) –
není vyžadováno stavební
dle závazného vzoru v Příloze č. 3 této
povolení, ohlášení stavby ani
výzvy MAS.
jiné opatření stavebního úřadu,
Přiděleno, pokud jsou součástí projektu
stavební práce a žadatel
Čestné prohlášení žadatele, že
 nedoloží na všechny stavební práce
není vyžadováno stavební
zahrnuté v projektu ke dni podání
povolení, ohlášení stavby ani
žádosti o podporu platné pravomocné
jiné opatření stavebního úřadu
stavební povolení nebo souhlas s
provedením ohlášeného stavebního
záměru nebo účinnou veřejnoprávní
smlouvu nahrazující stavební
povolení;
 ani nedoloží vyjádření příslušného
stavebního úřadu, že realizace
projektu nepodléhá stavebnímu řízení
(ohlášení);
 ani nedoloží čestné prohlášení, že
realizace projektu nepodléhá
stavebnímu řízení (ohlášení).
Celkové způsobilé výdaje činí min. 200 000
Kč a současně jsou nižší než 400 000 Kč.

Výše celkových způsobilých výdajů projektu
(aspekt: efektivnost)
2 Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími
celkovými způsobilými výdaji, které budou
požadovány k proplacení, a to dle žádosti
o podporu.

Způsob hodnocení

Žádost o podporu

20 bodů

10 bodů

0 bodů

30 bodů

Celkové způsobilé výdaje činí min. 400 000
22,5 bodů
Kč a současně jsou nižší než 600 000 Kč.
Celkové způsobilé výdaje činí min. 600 000
Kč a současně jsou nižší než 800 000 Kč.
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Bodové
hodnocení

15 bodů

Celkové způsobilé výdaje činí min. 800 000
Kč a současně jsou nižší než 1 000 000 Kč.

7,5 bodů

Celkové způsobilé výdaje činí 1 000 000
Kč.

0 bodů

5 a více napojených objektů

30 bodů

4 napojené objekty

24 bodů

Napojení důležitých míst
(aspekt: potřebnost a účelnost)
Preferují se projekty řešící bezpečnou
dostupnost obytných staveb a objektů
občanské vybavenosti. Podkladem
pro hodnocení jsou údaje uvedené v žádosti
o podporu včetně příloh a platná územně
plánovací dokumentace v místě realizace,
pokud taková existuje. Pokud není platná
ÚPD v místě realizace k dispozici, hodnotí
se napojení pouze těchto objektů:
- školy a školská zařízení,
- zdravotnická zařízení, ordinace, lékárny,
- zařízení sociálních služeb,
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- sportoviště, hřiště,
- úřady, pošty,
- kulturní zařízení,
- hřbitovy, církevní objekty,
- zastávky veřejné dopravy, nádraží,
- přechody pro chodce.

Žádost o podporu, Projektová
dokumentace, Studie
proveditelnosti (kap. Podrobný
3 napojené objekty
popis projektu a Zdůvodnění
potřebnosti realizace projektu),
platná územně plánovací
dokumentace v místě realizace
(dostupné přes odkazy na webu
2 napojené objekty
Pardubického kraje –
www.pardubickykraj.cz/uzemniplany-mest-a-obci)

Uvažuje se přímé napojení na dané objekty
díky projektu nebo vyřešení napojení na
stávající bezpečné komunikace pro pěší,
řešící souvislé napojení na dané objekty.
Započítají se objekty přímo na trase nebo
první před a za koncem trasy výstupu
projektu, pokud jsou dále napojeny
z minulosti.
Eliminované riziko
(aspekt: potřebnost a účelnost)
Počet motorových vozidel, která průměrně
za 1 den projíždí místem realizace projektu.
Žádost o podporu, Studie
Údaje musí být uvedeny v žádosti o podporu proveditelnosti (kap. Podrobný
včetně příloh. Při hodnocení jsou v dané
popis projektu a Zdůvodnění
výzvě porovnány jednotlivé projekty
potřebnosti realizace projektu),
4 z hlediska vytížení jejich místa realizace
web ŘSD
za den (motorová vozidla, přičemž se
(https://www.rsd.cz/wps/
započítává každé projetí i již jednou
portal/web/Silnice-a-dalnice/
započítaným vozidlem). Projekty jsou
Scitani-dopravy – celostátní
seřazeny dle počtu průjezdů za den
sčítání dopravy)
od nejvyššího k nejnižšímu. Projekt
s nejvyšším počtem průjezdů představuje
100 % a pro ostatní projekty je stanoven
podíl vzhledem tomuto projektu. Pokud
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18 bodů

12 bodů

1 napojený objekt

6 bodů

žádný napojený objekt

0 bodů

Hodnocený projekt dosahuje 100 % ku
nejlepšímu projektu v rámci kritéria.

20 bodů

Hodnocený projekt dosahuje alespoň 80 %
a současně méně než 100 % ku nejlepšímu
projektu v rámci kritéria.

16 bodů

Hodnocený projekt dosahuje alespoň 60 %
a současně méně než 80 % ku nejlepšímu
projektu v rámci kritéria.

12 bodů

výstupy projektů řeší místa s různým
zatížením dopravou, uvažuje se počet
průjezdů v místě s největším vytížením.
Například, pokud projekt s nejvyšším
počtem průjezdů dosáhne hodnoty 12000
vozidel denně (100 %), pro projekty s počty
průjezdů 10000 a 6000 je stanoven podíl
k maximu 83,33 % a 50 %.
Hodnocení bude probíhat primárně podle
nejnovějších dostupných údajů
z celostátního sčítání dopravy. Pokud takové
údaje nejsou pro konkrétní místo realizace
předmětu projektu k dispozici, bude
hodnocení probíhat podle nejnovějších
dostupných údajů z vlastního sčítání
žadatele v souladu s TP 189 nebo získaných
žadatelem jiným ověřitelným způsobem.

Hodnocený projekt dosahuje alespoň 40 %
a současně méně než 60 % ku nejlepšímu
projektu v rámci kritéria.

8 bodů

Hodnocený projekt dosahuje alespoň 20 %
a současně méně než 40 % ku nejlepšímu
projektu v rámci kritéria.

4 body

Hodnocený projekt dosahuje méně než 20
% ku nejlepšímu projektu v rámci kritéria.

0 bodů

Pro splnění podmínek věcného hodnocení je nutné dosažení alespoň 50 z maximálně dosažitelného počtu 100 bodů.
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