
     
11. Výzva MAS Blaník, z.s. - IROP – bezpečnost dopravy – Bezpečně do školy nebo na hřbitov II.-  

k předkládání žádosti o podporu z integrovaného regionálního operačního programu 

Vazba na výzvu č. 53 UDRŽITELNÁ DOPRAVA 
- INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – 

 
Příloha č. 2 Hodnotící kritéria věcného hodnocení 

Název kritéria Popis kritéria Způsob hodnocení Hlavní zdroj informací 

Počet obyvatel obce/města, ve kterém 
se daný projekt realizuje 
(Aspekt Efektivnosti) 

Kritérium posuzuje, počet 
obyvatel obce/města, ve 
kterém se daný projekt 
realizuje 

15 bodů – Obec, na jejímž území je projekt realizován, má méně než 
2000 obyvatel (data o počtu obyvatel 1.1.2021) 
10 bodů – Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 2000–5000 
obyvatel (data o počtu obyvatel k 1.1.2021) 
5 bodů – Obec, na jejímž území je projekt realizován má více než 5000 
obyvatel (data o počtu obyvatel 1.1.2021) 

Studie proveditelnosti 
Žádost o podporu 
Český statistický úřad 
| ČSÚ (czso.cz) 

Řešení projektu 
(Aspekt účelnosti) 

Kritérium posuzuje řešení 
projektu 

15 bodů – projekt řeší realizaci (výstavbu, rekonstrukci či 
modernizaci)komunikace pro pěší v trase pozemní komunikace a 
současně zajišťuje vybudování přechodu nebo místa pro přecházení  
10 bodů – projekt řeší realizaci(výstavbu, rekonstrukci či modernizaci) 
komunikace pro pěší v trase pozemní komunikace nebo zajišťuje 
vybudování přechodu či místa pro přecházení  
0 bodů – projekt neřeší realizaci(výstavbu, rekonstrukci či 
modernizaci) komunikace pro pěší v trase pozemní komunikace ani 
nezajišťuje vybudování přechodu či místa pro přecházení 

Studie proveditelnosti 
Žádost o podporu 

Výše celkových způsobilých výdajů 
projektu 
(Aspekt Efektivnosti) 

Kritérium posuzuje stanovení 
celkových způsobilých výdajů 
projektu 

10 bodů – Celkové způsobilé výdaje projektu činí ke dni podání žádosti 
o podporu 703 332,58 Kč  
5 bodů – Celkové způsobilé výdaje projektu činí ke dni podání žádosti 
o podporu méně než 703 332,58 Kč  
 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Minimální počet bodů pro splnění 
podmínek věcného hodnocení 

20 

Maximální počet bodů 40 
 

https://www.czso.cz/
https://www.czso.cz/

