
PLATNOST OD 16.11.2020

Hodnocení - bodová škála Popis vyhodnocení Hodnocení Komentář hodnotitele

10 bodů –žadatel má nastavený 

harmonogram projektu tak, aby projekt byl 

v termínu dokončen

10 bodů 

Z harmonogramu projektu je patrné, že projekt může být dokončet v plánovaném termínu.

Referenční dokument: Studie proveditelnosti, Žádost o podporu

0 bodů – žadatel nemá nastavený 

harmonogram projektu tak, aby projekt byl 

v termínu dokončen

0 bodů 

Z harmonogramu projektu není patrné, že projekt může být dokončet v plánovaném termínu.

Referenční dokument: Studie proveditelnosti, Žádost o podporu

10 bodů – celková výše způsobilých výdajů 

na projekt je  1 300 000 Kč a vyšší
10 bodů

Z rozpočtu je patrné, že celková výše způsobilých výdajů na projekt je 1 300 000 Kč a vyšší

Referenční dokument: Žádost o podporu

0 bodů – celková výše způsobilých výdajů 

na projekt je nižší  než 1 300 000 Kč
0 bodů

Z rozpočtu je patrné, že celková výše způsobilých výdajů na projekt je nižší než 1 300 000 Kč

Referenční dokument: Žádost o podporu

10 bodů – v žádosti je zohledněn výsledek 

výběrového/zadávacího  řízení, součástí 

žádosti je podepsaná smlouva o dílo na 

hlavní aktivity

10 bodů

Žadatel má zrealizováno výběrové /zadávací řízení na hlavní aktivity projektu a výsledek řízení je 

zohledněn v rozpočtu projektu.

Referenční dokument: Žádost o podporu,Studie proveditelnosti, Smlouva o dílo

0 bodů – v žádosti není zohledněn výsledek 

výběrového/zadávacího řízení a součástí 

žádosti není podepsaná smlouva o dílo na 

hlavní aktivity

0 bodů

Žadatel nemá zrealizováno výběrové/zadávací řízení na hlavní aktivity projektu a výsledek  řízení 

není zohledněn v rozpočtu projektu.

Referenční dokument: Žádost o podporu,Studie proveditelnosti, Smlouva o dílo

10 bodů – projekt je realizován v obci do 

2 000 obyvatel

10 bodů

Projekt je realizován v obci do 2 000 obyvatel.V případě, kdy projekt bude realizován na území 2 

a více obcí, bude posuzovaná obec , která je žadatelem. 

Referenční dokument: Studie proveditelnosti

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODOCENÍ - minimální počet bodů k podpoře žádosti je 30 bodů

Kritérium

                                 SPOLEČNÁ KRITÉRIA

Harmonogram realizace projektu je proveditelný, při podání žádosti o podporu.

Velikost obce, kde je projekt realizován.

(dle údajů Českého statistického úřadu ke dni 1.1.2019) 

Posuzuje se obec, která je žadatelem.

Projekt zohledňuje výsledek výběrového řízení/zadávací řízení

Číslo výzvy MAS: 11

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č.  č. 1.2.1. Podpora udržitelné a bezpečné dopravy

Integrované strategie MAS - PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt, při podání žádosti o podporu.

Žadatel:

Název výzvy MAS: MAS - PARTNERSTÍ MOŠTĚNKA – IROP – PODPORA UDRŽITELNÉ A BEZPEČNÉ DOPRAVY III

Název výzvy ŘO: Výzva č. 53 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Specifická pravidla (verze, platnost): verze 1.4, platnost 8. 10. 2019

Obecná pravidla (verze, platnost): verze 1.13, platnost 15.10.2019

Číslo výzvy ŘO: 53.

Název projektu:

Registrační číslo projektu:



0 bodů – projekt je realizován v obci nad 

2 000 obyvatel

0 bodů

Projekt je realizován v obci nad 2000 obyvatel. V případě, kdy projekt bude realizován na území 2 

a více obcí, bude posuzovaná obec , která je žadatelem. 

Referenční dokument: Studie proveditelnosti

Celkový počet bodů

Maximální bodové hodnocení projektu je 40 bodů.

Minimální bodová hranice úspěšného projektu je 30 bodů

Datum konání výběrové komise

Místo konání výběrové komise

Jméno zapisovatele

Podpis zapisovatele

Členové hodnotitelské komise Podpis Splnil/Nesplnil

Velikost obce, kde je projekt realizován.

(dle údajů Českého statistického úřadu ke dni 1.1.2019) 

Posuzuje se obec, která je žadatelem.


