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Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 13 Podpora zkvalitňování dopravní infrastruktury, 

bezpečnosti a dopravní obslužnosti   

Integrované strategie MAS Strakonicko, z.s. 

 

Platnost od 3. 9. 2018 

 

Název MAS MAS Strakonicko, z.s.  
 

Název výzvy MAS  Infrastruktura pro bezpečnou dopravu  
 

Číslo výzvy MAS  6 
 

Název Výzvy ŘO  Výzva č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD  
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.2, platnost 29.6.2018 
Obecná pravidla, verze 1.11, platnost 15.5.2018 
 

Číslo Výzvy ŘO  53 
 
 

Registrační číslo projektu  
 

Název projektu  
 

Název žadatele  
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1. Věcné hodnocení  

Číslo Název kritéria Referenční 
dokumenty  
 

Aspekt 
hodnocení  
 

Bodové hodnocení  Maximální 
počet bodů 
 

Přidělené 
hodnocení 

Odůvodnění  

1 Projekt zajišťuje 
přístup k občanské 
vybavenosti 
 

Žádost o podporu 
Studie 
proveditelnosti 
Projektová 
dokumentace 

Účelnost 
Efektivnost  
Potřebnost 

5 bodů – projekt zajišťuje přístup k 
občanské vybavenosti 
0 bodů – projekt nezajišťuje přístup 
k občanské vybavenosti 

5   

Hodnotitel přiřadí 5 bodů projektu, který zajišťuje přístup alespoň k 1 objektu občanské vybavenosti, a je realizován max. 100 metrů od objektu občanské vybavenosti. 
Hodnotitel přiřadí 0 bodů projektu, který nezajišťuje přístup alespoň k 1 objektu občanské vybavenosti. 
  
Pozn.: Občanskou vybaveností je míněn objekt: obecní úřad, pošta, knihovna, lékárna, ordinace praktického lékaře, poliklinika, prodejna potravin, obchody, mateřská škola, základní škola. 
Přístup k občanské vybavenosti znamená vzdálenost mezi objektem občanské vybavenosti a přístupové komunikace pro pěší. 

2 Projekt navazuje na 
stávající síť 
komunikací pro pěší 

Žádost o podporu 
Studie 
proveditelnosti 
Projektová 
dokumentace 

Potřebnost 
Účelnost 

5 bodů - projekt navazuje na stávající 
síť komunikací pro pěší  
0 bodů – projekt nenavazuje na 
stávající síť komunikací pro pěší 

5   

3 Projekt zahrnuje 
realizaci nové 
komunikace pro pěší 
 

Žádost o podporu 
Studie 
proveditelnosti 
Projektová 
dokumentace 

Účelnost 
Potřebnost 

5 bodů - projekt zahrnuje realizaci 
nové komunikace pro pěší 
0 bodů – projekt nezahrnuje realizaci 
nové komunikace pro pěší 

5   

4 Projekt řeší 
bezbariérový přístup 
k zastávkám VHD 
(veřejná hromadná 
doprava) 

Žádost o podporu 
Studie 
proveditelnosti 
Projektová 
dokumentace 

Účelnost 
Potřebnost 

5 bodů - projekt řeší bezbariérový 
přístup k zastávkám VHD 
0 bodů – projekt neřeší bezbariérový 
přístup k zastávkám VHD 

5   

5 Projekt zajišťuje 
přístup k přechodům 
pro chodce nebo 
místům pro 
přecházení  
 

Žádost o podporu 
Studie 
proveditelnosti 
Projektová 
dokumentace 

Účelnost 
Potřebnost 

5 bodů – projekt zajišťuje přístup 
k přechodům pro chodce nebo 
místům pro přecházení  
0 bodů – projekt nezajišťuje přístup 
k přechodům pro chodce nebo 
místům pro přecházení 

5   

6 Projekt zahrnuje 
osvětlení 
komunikace pro pěší 
nebo přechod 
 

Žádost o podporu 
Studie 
proveditelnosti 
Projektová 
dokumentace 

Účelnost 
Potřebnost 

5 bodů - projekt zahrnuje realizaci/ 
modernizaci osvětlení komunikace 
pro pěší nebo přechod 
0 bodů – projekt nezahrnuje 
realizaci/ modernizaci osvětlení 
komunikace pro pěší nebo přechod 

5   
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7 Výše celkových 
způsobilých výdajů  

Žádost o podporu Efektivnost  10 bodů – Výše celkových 
způsobilých výdajů je vyšší nebo 
rovna 250 000 Kč a zároveň je nižší 
nebo rovna 1 000 000 Kč, ke dni 
podání žádosti o podporu  
5 bodů - Výše celkových způsobilých 
výdajů je vyšší než 1 000 000 Kč a 
zároveň je nižší nebo rovna 2 000 000 
Kč, ke dni podání žádosti o podporu  

10   

Součet bodů za všechna kritéria  
 

 

Maximální počet bodů  
 

40 

Minimální počet bodů pro splnění podmínek 
věcného hodnocení  
 

20 

 

Složení komise Podpisy přítomných členů výběrové 
komise 

Závěrečné vyjádření komise  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 

Datum a místo konání výběrové komise 
 

 

Jméno a podpis zapisovatele 
 

 

 


