HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
VÝZVA č. 1 MAS – Partnerství Moštěnka

PODPORA UDRŽITELNÉ A BEZPEČNÉ DOPRAVY

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí projektu
Probíhá podle následujících kritérií a způsobem uvedeným v textu Výzvy
Kritéria formálních náležitostí – NAPRAVITENÁ KRITÉRIA
Žádost o podporu je podána v předepsané
formě

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a obsahově splňuje
všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami)
NE – Žádost o podporu není podána v předepsané formě a obsahově
splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s přílohami)

Žádost o podporu je podepsaná
oprávněným zástupcem

Referenční dokument:


Žádost o podporu



Pravidla pro žadatele a příjemce

ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním zástupcem Referenční dokument:
nebo pověřeným zástupcem žadatele.
 Žádost o podporu
NE – Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním zástupcem
 Pověření oprávněné osoby
nebo pověřeným zástupcem žadatele
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Jsou doloženy všechny povinné přílohy a
obsahově splňují náležitosti, požadované
v dokumentaci k Výzvě MAS

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy, které obsahově Referenční dokument:
splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k Výzvě
 Výzva
 Žádost o podporu
NE – K žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy podle Výzvy MAS
 Přílohy žádosti
nebo doložené přílohy obsahově nesplňují náležitosti požadované ve
specifických pravidlech pro žadatele a příjemce a ve výzvě MAS
 Specifická pravidla pro žadatele
a příjemce

Kritéria přijatelnosti – NAPRAVITELNÁ KRITÉRIA
Projekt je svým zaměřením v souladu
s cíli uvedenými ve strategické části
SCLLD MAS

ANO – projekt je svým zaměřením v souladu s cíli SCLLD MAS
NE – projekt není svým zaměřením v souladu s cíli SCLLD MAS

Referenční dokument:


Žádost o podporu



Studie proveditelnosti

Projekt je svým zaměřením v souladu s
podporovanými aktivitami Výzvy MAS

ANO – projekt je svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami Referenční dokument:
Výzvy MAS
 Žádost o podporu
NE – projekt není svým zaměřením v souladu s podporovanými aktivitami
 Studie proveditelnosti
Výzvy MAS

Žadatel splňuje definici oprávněného
žadatele pro příslušný specifický cíl a
Výzvu MAS

ANO – žadatel splňuje definici oprávněného žadatele pro příslušný Referenční dokument:
specifický cíl a Výzvu MAS
 Žádost o podporu
NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného žadatele pro příslušný
 Studie proveditelnosti
specifický cíl a Výzvu MAS
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Věcné hodnocení projektu
Probíhá podle následujících kritérií a způsobem uvedeným v textu Výzvy
Kritéria věcného hodnocení

Hodnocení (bodovací škála)
BEZPEČNOST

Harmonogram realizace projektu je reálný 10 bodů – Žadatel má reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby
a proveditelný
projekt byl v termínu dokončen
0 bodů – Žadatel nemá reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby
projekt byl v termínu dokončen
Projekt je efektivní a udržitelný

10 bodů – Žadatel uvedl dostatečně podrobně efektivitu a udržitelnost
projektu
0 bodů – Žadatel neuvedl dostatečně podrobně efektivitu projektu a
udržitelnost po realizaci

Projekt vykazuje dostatečnou
připravenost k realizaci

10 bodů – Studie proveditelnosti dostatečně a ve všech požadovaných
bodech vykazuje připravenost, v žádosti je zohledněn výsledek výběrového
řízení
5 bodů – Studie proveditelnosti vykazuje připravenost průměrnou

Referenční dokument:


Žádost o podporu



Studie proveditelnosti

Referenční dokument:


Žádost o podporu



Studie proveditelnosti

Referenční dokument:


Žádost o podporu



Studie proveditelnosti, kap. 5,10,13

0 bodů – Studie proveditelnosti vykazuje nepřipravenost
Projekt řeší vegetační úpravy pozemků
dotčených stavbou

10 bodů – Žadatel uvedl, že součástí projektu je i řešení vegetačních úprav
pozemků dotčených stavbou
0 bodů – Žadatel neuvedl řešení vegetačních úprav pozemků dotčených
stavbou

Referenční dokument:


Studie proveditelnosti



Karta souladu s principy udržitelné
mobility
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Výše způsobilých výdajů na projekt

10 bodů – celková výše způsobilých výdajů na projekt je
max. 2 000 000 Kč
0 bodů – celková výše způsobilých výdajů na projekt je vyšší
než 2 000 000 Kč

Projekt řeší veřejné osvětlení komunikace
pro pěší

10 bodů – Žadatel uvedl, že součástí projektu je i řešení veřejného osvětlení
komunikace pro pěší
5 bodů – Žadatel uvedl, že veřejné osvětlení je řešeno jiným způsobem

Referenční dokument:


Referenční dokument:


Studie proveditelnosti



Karta souladu s principy udržitelné
mobility

0 bodů – Žadatel neuvedl řešení veřejného osvětlení komunikace pro pěší
Projekt zajišťuje kompenzační opatření ve
fázi provozu komunikace pro pěší

10 bodů – Projekt zajišťuje 2 a více kompenzační opatření
5 bodů – Projekt zajišťuje 1 kompenzační opatření
0 bodů – Projekt nezajišťuje žádné kompenzační opatření

Žádost o podporu

Referenční dokument:


Studie proveditelnosti



Karta souladu s principy udržitelné
mobility

Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně 40 bodů z celkového maximálního počtu 70 bodů
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