
Příloha č. 2 Kritéria pro věcné hodnocení projektu

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)
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.
10 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.

5 bodů

Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů je nižší nebo rovna 1 000 000 Kč 

včetně (zaokrouhleno na celá čísla).
10 bodů

Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů je vyšší než 1 000 000 Kč  

(zaokrouhleno na celá čísla).
5 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt, má méně než 1000 obyvatel. 10 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt, má 1000 - 2000 obyvatel. 6 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt má nad 2000 obyvatel. 4 body

Projekt zajišťuje bezbarierový přístup ke 2 a více zastávkám veřejné hromadné 

dopravy.
10 bodů

Projekt zajišťuje bezbarierový přístup k 1 zastávce veřejné hromadné dopravy. 6 bodů

Projekt nezajišťuje bezbarierový přístup k zastávce veřejné hromadné dopravy. 4 body

Projekt zajišťuje přístup ke 2 a více přechodům nebo místům pro přecházení. 10 bodů

Projekt zajišťuje přístup 1 přechodu nebo místu pro přecházení. 6 bodů

Projekt nezajišťuje přístup k přechodům nebo místům pro přecházení. 4 body

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl, je 25 bodů. Maximální počet bodů je 50.

4.

Bezbarierový přístup k zastávkám veřejné 

hromadné dopravy 

(Aspekt účelnosti)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 

Projektová dokumentace

5.

Přístup k přechodům pro chodce nebo místům 

pro přecházení 

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 

Projektová dokumentace

Věcné hodnocení žádosti o podporu ve 2. výzvě IROP - Bezpečná doprava - aktivita Bezpečnost dopravy

3.

Počet obyvatel obce/města,

ve které se daný projekt realizuje ke dni 

1.1.2018

(Aspekt potřebnosti)

2. Žádost o podporu, Rozpočet

1.

Technická připravenost projektu 

(Aspekt proveditelnosti)

Žádost o podporu, Stavební povolení nebo 

souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující 

stavební povolení, Studie proveditelnosti

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti, počet obyvatel dle zdroje 

ČSÚ k 1.1.2018

Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů 

projektu

(Aspekt efektivnosti)


