
 

PROGRAMOVÝ RÁMEC: ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ
 

 

OPATŘENÍ 1: EKOLOGICKÁ A BEZPEČNÁ DOPRAVA, aktivity Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava
 
KONTROLNÍ LIST - hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

 
Číslo 
kritéria 

 
 Název kritéria 

 

 
Přiřazení funkce: 
VO =vylučovací 
opravitelné 
VN =vylučovací 
neopravitelné

                                   
FN1 Žádost o podporu je podána v 

předepsané formě. 
VO 

Komentář  
FN2 Žádost o podporu je 

podepsána oprávněným 
zástupcem žadatele. 

VO 

Komentář  
FN3 Jsou doloženy všechny 

povinné přílohy a obsahově 
splňují náležitosti požadované 
v dokumentaci k výzvě.  

VO 

Komentář  

P1 
obecné 

Projekt je realizován na území 
MAS 

VN 

 

PROGRAMOVÝ RÁMEC: ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ 

OPATŘENÍ 1: EKOLOGICKÁ A BEZPEČNÁ DOPRAVA, aktivity Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava

hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

Přiřazení funkce: 
VO =vylučovací 

VN =vylučovací 
neopravitelné 

 
Popis kritéria a způsob hodnocení 

                                   KRITÉRIA FORMÁLNÍHO HODNOCENÍ 
 

Žádost o podporu je podána v elektronické formě a obsahově splňuje 
všechny požadavky stanované ve výzvě MAS 
 

Žádost v elektronické podobě je podepsána elektronicky 
statutárním zástupcem žadatele nebo jeho pověřeným 
zástupcem na základě plné moci 

 

K žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují 
požadavky stanované ve výzvě MAS 

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 
Projekt je realizován na území vymezeném SCLLD MAS Sdružení SPLAV, 
v odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice 

1 z 8 

OPATŘENÍ 1: EKOLOGICKÁ A BEZPEČNÁ DOPRAVA, aktivity Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava 
Schválena Prog. 
výborem MAS 
dne: 

12.7.2017 
21.9.2017 

Schválena ŘO 
IROP dne: 

5.9.2017 

 
Zdroj informací 

  
Hodnocení:  
ANO=splněno 
NE=nesplněno  
Nerelevantní  
Nehodnoceno 

 

ŽOP (Žádost o 
podporu), výzva 
MAS 

 

ŽOP, plná moc  

ŽOP, 
přílohy žádosti, 
výzva MAS, 
Specifická pravidla 
pro žadatele a 
příjemce, sc.4.1. 

 

ŽOP, studie 
proveditelnosti, PD, 
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území MAS, tyto výdaje jsou však nezpůsobilé. 
(Rozhodující je místo realizace/dopadu projektu, sídlo žadatele může být i 
mimo územní působnost MAS).  

výzva MAS, SCLLD 

Komentář  
P2 
obecné 

Projekt je svým zaměřením v 
souladu se SCLLD Sdružení 
SPLAV 

VN Projekt je v souladu s platnou Strategií komunitně vedeného místního 
rozvoje území MAS Sdružení SPLAV: projekt naplňuje prioritní oblast 
SCLLD 1 Prostředí, cíl  2. Zlepšení životního prostředí sídel, realizace 
opatření k snížení dopravní zátěže, znečišťování působením průmyslové a 
zemědělské výroby a dalších negativních vlivů. (opatření A3 Dopravní 
infrastruktura), programový rámec IROP opatření 1.Ekologická a 
bezpečná doprava.  

ŽOP, studie 
proveditelnosti, 
SCLLD 

 

Komentář  
P3 
obecné 

Žadatel splňuje definici 
oprávněného příjemce  

VN Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifickyý cíl 
a opatření MAS.  

ŽOP  

Komentář      
P4 
obecné 

Statutární zástupce žadatele je 
trestně bezúhonný 

VN Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. ŽOP, čestné 
prohlášení  

 

Komentář  

P5 
obecné 

Potřebnost realizace projektu 
je odůvodněná 

VO Potřebnost realizace projektu v území MAS je v žádosti dostatečně 
odůvodněná.  

ŽOP, 
studie 
proveditelnosti 

 

Komentář  
P6 
obecné 

Projekt je svým zaměřením v 
souladu s cíli a podporovanými 
aktivitami výzvy MAS" 

VO Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS ŽOP včetně příloh, 
výzva MAS 

 

Komentář  
P7 
obecné 

Projekt respektuje hranice a 
limity  způsobilých výdajů 

VO Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých 
výdajů a limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny, uvedených ve 
výzvě MAS 

ŽOP, výzva MAS  

Komentář  
P8 - 
specifické 

Projekt přispívá k eliminaci 
negativních vlivů dopravy na 
životní prostředí či zvýšení 
bezpečnosti v dopravě 

VN Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí či 
zvýšení bezpečnosti v dopravě 

ŽOP, 
studie proveditelnosti 

 

Komentář  
Žádost splnila kritéria přijatelnosti 
 
                                        ANO   /   NE 

Hodnotitel 1 
 
Hodnotitel 2 
 

Datum 
 
Datum 

Podpis 
 
Podpis 
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PROGRAMOVÝ RÁMEC: ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ 
 

 

OPATŘENÍ 1: EKOLOGICKÁ A BEZPEČNÁ DOPRAVA, aktivita Bezpečnost dopravy 
 
KONTROLNÍ LIST - věcné hodnocení 

Schválena 
Prog. výborem 
MAS dne: 

12.7.2017 
21.9.2017 

Schválena ŘO 
IROP dne: 

5.9.2017 

 
Číslo 
kritéria 

 
 Název principu 

 

 
Název kritéria 

 
Popis kritéria a způsob hodnocení 

 
Zdroj informací 

  
Hodnocení:  
ANO=splněno 
NE=nesplněno  
Nehodnoceno 
 

 

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ Ano=zisk 
bodů 

Ne=0 bodů 
VH1 Princip 

Prospěšnost pro 
životní prostředí 

1.1 Výsadba zeleně Součástí projektu je plošná či liniová výsadba 10 a více kusů stromů či výsadba zeleně 
v místě původních zpevněných ploch o ploše více ne 100 m2. 

ŽOP a přílohy -
projektová 
dokumentace 

 
2 

 
0 

Komentář  
 

  1.2 Umístnění mimo 
specificky chráněná 
území 

Realizace projektu nevyžaduje vynětí ze zemědělského ani lesního půdního fondu, 
omezení ochranných pásem ani jiných území se specifickou ochranou. 

ŽOP a přílohy -
situace stavby, 
ÚPD 

2 0 

Komentář  
 

VH2 Princip 
Prospěšnost pro 
partnerství 

2.1 Zpřístupnění 
odlehlých míst regionu 
 

Místo realizace projektu je vzdálené více než 10 km od města (Solnice, Rychnov nad 
Kněžnou, Vamberk, Rokytnice v O.H., Doudleby n/O.). 

ŽOP 2 0 

Komentář  
 

  2.2 Výstavba míst pro 
setkávání místních 

Projekt zahrnuje výstavbu či rekonstrukci komunikací pro pěší, odpočinkových míst, 
zastávkových přístřešků MHD či osazení odpočinkového mobiliáře. 

ŽOP a přílohy -
projektová 

2 0 
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občanů dokumentace 
Komentář  

 
VH3 Princip Pozitivní 

vliv na místní 
komunity 

3.1 Bezbariérovost   Projekt zahrnuje bezbariérové zpřístupnění zastávky HD či bezbariérový přechod 
komunikace 1. či 2. třídy. 

ŽOP a přílohy -
projektová 
dokumentace 

4 0 

Komentář  
 

  3.2 Bezpečnost Projekt je zaměřen na oddělení motorového, nemotorového a pěšího provozu či 
odstranění  jiných bezpečnostních závad (nepřehledných míst, úzkých či vysokých 
krajnic vozovek, malých odstupů komunikací od staveb a zeleně, chybějících přechodů 
pro chodce) 

ŽOP a přílohy -
projektová 
dokumentace 

4 0 

Komentář  
 

  3.3 Komunikace pro 
pěší  v trase 
komunikace pro 
motorová vozidla 

Projekt  zahrnuje výstavbu či rekonstrukci chodníků podél komunikací 1. a 2. třídy. ŽOP a přílohy -
projektová 
dokumentace 

6 0 

Komentář  
 

VH4 Princip 
Udržitelnost 

4.1 Soulad projektu s 
územně plánovací 
dokumentací 

Předmět projektu je zahrnut v platné ÚPD či je na něj vydáno povolení příslušného 
orgánu (SÚ), pokud je potřeba. 

ŽOP a přílohy - 
stanovisko SÚ 

2 0 

Komentář  
 

  4.2  Využívání výstupů 
projektu 

Projekt je zaměřen na zpřístupnění objektů základního občanského vybavení (školy, 
pošty, obchodu, zdravotního střediska) pro místní občany. 

ŽOP a přílohy -
situace stavby 

2 0 

Komentář  
 

  4.3 Místo realizace Projekt je realizován v intravilánu obce. ŽOP a přílohy -
situace stavby 

2 0 

Komentář  
 

VH5 Princip 
Naplňování cílů 
SCLLD 

5.1 Délka realizace 
projektu 

Realizace projektu bude ukončena do 12 měsíců od podpisu právního aktu o dotaci. ŽOP 2 0 

Komentář  
 

  5.2 Hospodárnost 
 

Požadovaná dotace na realizaci projektu je nižší než 500 tis. Kč. ŽOP 2 0 

Komentář  
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Maximální počet bodů 32 
Minimální přijatelný počet bodů 16 
 
CELKOVÝ POČET BODŮ PROJEKTU 
 

 

Hodnotitel  
 

Datum Podpis 
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PROGRAMOVÝ RÁMEC: ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ 
 

 

OPATŘENÍ 1: EKOLOGICKÁ A BEZPEČNÁ DOPRAVA, aktivita Cyklodoprava 
 
VĚCNÉ HODNOCENÍ 

Schválena 
Prog. výborem 
MAS dne: 

12.7.2017 
21.9.2017 

Schválena ŘO 
IROP dne: 

5.9.2017 

 
Číslo 
kritéria 

 
 Název principu 

 

 
Název kritéria 

 
Popis kritéria a způsob hodnocení 

 
Zdroj informací 

  
Hodnocení:  
ANO=splněno 
NE=nesplněno  
Nehodnoceno 
 

 

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ Ano=zisk 
bodů 

Ne=0 bodů 
VH1 Princip 

Prospěšnost pro 
životní prostředí 

1.1 Výsadba zeleně Součástí projektu je plošná či liniová výsadba 10 a více kusů stromů či výsadba zeleně 
v místě původních zpevněných ploch o ploše více ne 100 m2. 

ŽOP a přílohy -
projektová 
dokumentace 

 
2 

 
0 

Komentář  
 

  1.2 Umístnění mimo 
specificky chráněná 
území 

Realizace projektu nevyžaduje vynětí ze zemědělského ani lesního půdního fondu, 
omezení ochranných pásem ani jiných území se specifickou ochranou. 

ŽOP a přílohy -
situace stavby, 
ÚPD 

2 0 

Komentář  
 

VH2 Princip 
Prospěšnost pro 
partnerství 

2.1 Zpřístupnění 
odlehlých míst regionu 
 

Místo realizace projektu je vzdálené více než 10 km od města (Solnice, Rychnov nad 
Kněžnou, Vamberk, Rokytnice v O.H., Doudleby n/O.). 

ŽOP 2 0 

Komentář  
 

  2.2 Výstavba míst pro 
setkávání místních 

Projekt zahrnuje výstavbu či rekonstrukci společných komunikací pro cyklisty i chodce, 
odpočinkových míst, zastávkových přístřešků MHD či osazení odpočinkového 

ŽOP a přílohy -
projektová 

4 0 
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občanů mobiliáře. dokumentace 
Komentář  

 
VH3 Princip Pozitivní 

vliv na místní 
komunity 

3.1 Bezpečnost Projekt je zaměřen na oddělení motorového a nemotorového provozu či odstranění  
jiných bezpečnostních závad (nepřehledných míst, vysokých krajnic jízdních pruhů pro 
cyklisty, nevhodných povrchů). 

ŽOP a přílohy -
projektová 
dokumentace 

4 0 

Komentář  
 

  3.2 Komunikace pro 
cyklisty a pěší  v trase 
komunikace pro 
motorová vozidla 

Projekt  zahrnuje výstavbu či rekonstrukci jízdních pruhů pro cyklisty a chodce podél 
komunikací 1. a 2. třídy. 

ŽOP a přílohy -
projektová 
dokumentace 

6 0 

Komentář  
 

VH4 Princip 
Udržitelnost 

4.1 Soulad projektu s 
územně plánovací 
dokumentací 

Předmět projektu je zahrnut v platné ÚPD či je na něj vydáno povolení příslušného 
orgánu (SÚ), pokud je potřeba. 

ŽOP a přílohy - 
stanovisko SÚ 

2 0 

Komentář  
 

  4.2  Využívání výstupů 
projektu 

Projekt je zaměřen na bezmotorové zpřístupnění objektů základního občanského 
vybavení (školy, pošty, obchodu, zdravotního střediska)  pro místní občany. 

ŽOP a přílohy -
situace stavby 

4 0 

Komentář  
 

  4.3 Místo realizace Projekt je realizován v intravilánu obce. ŽOP a přílohy -
situace stavby 

2 0 

Komentář  
 

VH5 Princip 
Naplňování cílů 
SCLLD 

5.1 Délka realizace 
projektu 

Realizace projektu bude ukončena do 12 měsíců od podpisu právního aktu o dotaci. ŽOP 2 0 

Komentář  
 

  5.2 Hospodárnost 
 

Požadovaná dotace na realizaci projektu je nižší než 500 tis. Kč. ŽOP 2 0 

Komentář  
 

Maximální počet bodů 32 
Minimální přijatelný počet bodů 16 
 
CELKOVÝ POČET BODŮ PROJEKTU 
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Hodnotitel  
 

Datum Podpis 

 

 

 

 


