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Platnost od 26. 6. 2019

Název výzvy MAS a číslo

Název výzvy ŘO IROP a číslo

Registrační číslo projektu

Název projektu

Název žadatele

Datum zpracování žádosti

Hodnotící kritérium Hodnocení kritéria Zdroj hodnocení

Výsledné 

bodové 

hodnocení

Odůvodnění

Projekt je realizován v obci o určitém počtu 

obyvatel.

(AKP: potřebnost)

15 – Projekt je realizován v obci do 1 000 obyvatel.

10 – Projekt je realizován v obci od 1 001 do 2 000 obyvatel včetně.

0 – Projekt je realizován v obci od 2 001 obyvatel a výše.
Žádost o podporu

Počet obyvatel v obcích ČR 

k 1. 1. 2019 dle ČSÚ

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je 

stanovena dotace (se zaokrouhlením na 

celé koruny nahoru).                                                                              
(AKP: hospodárnost)

10 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 1 500 000,- Kč včetně.

5 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 1 500 001,- Kč – 3 000 000,- Kč.

0 – Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 3 000 001,- Kč a více.

Žádost o podporu – Rozpočet

Studie proveditelnosti, kap. 

Rekapitulace rozpočtu projektu

Dopad projektu na území.

(AKP: efektivnost a potřebnost)

20 – Projekt má dopad na území 2 a více obcí.

0 – Projekt má dopad na území 1 obce.

Hodnotitel přidělí body každému žadateli, který ve Studii proveditelnosti (kap. Podrobný popis projektu) popíše dopad 

projektu na území min. 2 obcí, tj. popíše, jak projekt zasáhne dotčené území obcí.

Žádost o podporu

Studie proveditelnosti, kap. Podrobný 

popis projektu

Projekt řeší realizaci nových parkovacích 

míst pro kola.

(AKP: potřebnost)

15 – Součástí realizace projektu je zřízení 6 a více parkovacích míst pro kola.

0 – Součástí realizace projektu je zřízení méně než 6 parkovacích míst pro kola.
Studie proveditelnosti, kap. Podrobný 

popis projektu

Maximální počet bodů 60

Minimální počet bodů 30

CELKOVÝ POČET BODŮ

Výsledek věcného hodnocení

#ODKAZ!

#ODKAZ!

AKTIVITA CYKLODOPRAVA

53. výzva IROP - Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD - SC 4.1, 06_16_038

Kontrolní list k věcnému hodnocení
Opatření 1: Bezpečná a dostupná doprava

Integrované strategie MAS ŽR

11.výzva MAS ŽR-IROP-Bezpečná a dostupná doprava III, č. 328/06_16_038/CLLD_15_01_258
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Datum a místo konání hodnotící komise

Členové Výběrové komise:

Jméno a příjmení Zájmová skupina Podpis

Miroslav Bubeník státní správa

Milan Chvojka státní správa

Jana Koštálová celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity

Zdenka Kumstýřová občanská vybavenost

Josef Mrtka zemědělství

Zdenka Sedláčková celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity

Miroslav Žítek (předseda VK) celoživotní vzděl. a volnočasové aktivity

Jméno a příjmení zapisovatele

Podpis zapisovatele


