
Referenční dokument Popis vyhodnocení Bodová škála Bodové hodnocení Komentář hodnotitele

Projekt odkloní cyklodopravu ze silnice

II třídy
10 bodů

Projekt odkloní cyklodopravu ze silnice 

III třídy
5 bodů

Projekt odkloní cyklodopravu ze silnice IV třídy 3 body

celková výše způsobilých výdajů na projekt je 

vyšší než 3 000 000Kč
10 bodů

celková výše způsobilých výdajů na projekt je 

nižší než 3 000 000 Kč
0 bodů

V žádosti je zohledněn výsledek výběrového 

řízení, součástí žádosti je podepsaná smlouva o 

dílo na hlavní aktivity

10 bodů

V žádosti není zohledněn výsledek výběrového 

řízení a součástí žádosti není podepsaná 

smlouva o dílo na hlavní aktivity

0 bodů

Projektem navrhovaná stavba navazuje na 

stávající značenou infrastrukturu pro cyklisty, 

nebo kříží stávající značenou infrastrukturu pro 

cyklisty

10 bodů

Výše celkových způsobilých výdajů na projekt, při podání 

žádosti o podporu.

Kritérium č. 2

Žádost o podporu

Kritérium č. 3

Projekt zohledňuje výsledek výběrového 

řízení/zadávacího řízení

Žádost o podporu

Studie proveditelnosti

Smlouva o dílo

Kritérium č. 4

Projektem navrhovaná liniová stavba navazuje na /kříží/ 

stávající liniovou infrastrukturu pro cyklisty

Studie proveditelnosti, 

popis v kapitole 2. – popis 

vazeb projektu

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODOCENÍ - minimální počet bodů k podpoře žádosti je 20 bodů
Kritérium

Kritérium č. 1

Kategorie silnice, u které dojde projektem k odklonění 

cyklodopravy z této silnice.

Studie proveditelnosti 

Mapa ŘSD 

https://www.rsd.cz/wps/

wcm/connect/c627e870-

3aa0-4636-924c-

323ddd3a6f4a/2021_1_cr

_500vrst.jpg?MOD=AJPER

ES

Číslo výzvy ŘO: 53

Název projektu: 

Registrační číslo projektu:   

Žadatel:  

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

Integrované strategie MAS - PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA

Obecná pravidla (verze, platnost): verze 1.14, platnost 1.3.2021

PLATNOST OD 30.9.2021

Název výzvy MAS: MAS - PARTNERSTÍ MOŠTĚNKA – IROP – CYKLODOPRAVA

Výzva č. 12

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

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



Projektem navrhovaná stavba nenavazuje na 

stávající značenou infrastrukturu pro cyklisty, 

ani nekříží stávající značenou infrastrukturu 

pro cyklisty

0 bodů

Maximální bodové hodnocení projektu je 40 bodů.

Minimální bodová hranice úspěšného projektu je 20 bodů

Členové hodnotící komise Splnil / nesplnilPodpis

Jméno zapisovatele

Podpis zapisovatele

Místo konání výběrové komise

Projektem navrhovaná liniová stavba navazuje na /kříží/ 

stávající liniovou infrastrukturu pro cyklisty

Studie proveditelnosti, 

popis v kapitole 2. – popis 

vazeb projektu

Celkový počet bodů

Datum konání výběrové komise


