Příloha č. 1 - Kritéria pro výběr projektů
NENAPRAVITELNÁ kritéria níže jsou vyznačena červeným textem.

KONTROLA PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PROJEKTU
Kritéria formálních náležitostí
Číslo
kritéria

Kritéria formálních
náležitostí

Hodnocení (ANO/NE/NR/Nehodnoceno)

Referenční dokument sloužící k ohodnocení kritéria

Žádost o podporu, Plná moc, Zadávací a výběrová řízení,
Studie proveditelnosti, Karta souladu projektu s principy
udržitelné mobility, Čestné prohlášení o skutečném
majiteli, Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo

Žádost o podporu je
FN01

podána v předepsané
formě.

NE - Žádost o podporu není podána v
předepsané formě nebo obsahově nesplňuje
všechny náležitosti.
ANO – Žádost o podporu je podána v
předepsané formě a obsahově splňuje všechny
náležitosti.

FN02

Žádost o podporu je
podepsána oprávněným
zástupcem žadatele.

veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení, Žádost
o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební
povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva
nahrazující stavební povolení, Projektová dokumentace
pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení
stavby, Položkový rozpočet stavby, Výpočet čistých
jiných peněžních příjmů, Smlouva o spolupráci, Sdělení
pověreného stavebního úřadu, že záměr nevyžaduje
umístění stavby ani územní souhlas či jiné opatření
úřadu, Výzva MAS Východní Slovácko, Specifická
pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53 IROP

NE - Žádost v elektronické podobě není
podepsána statutárním zástupcem nebo
pověřeným zástupcem.
Žádost o podporu, Plná moc
ANO - Žádost v elektronické podobě je
podepsána statutárním zástupcem nebo
pověřeným zástupcem.

FN03

NE - K žádosti nejsou doloženy všechny povinné
přílohy podle Specifických pravidel pro žadatele
a příjemce výzvy ŘO IROP a výzvy MAS, nebo
Jsou doloženy všechny
obsahově nesplňujı́ náležitosti, které požaduje
povinné přílohy a
MAS v dokumentaci k výzvě.
obsahově splňují
náležitosti, požadované
ANO - K žádosti jsou doloženy všechny povinné
v dokumentaci k výzvě
přílohy podle Specifických pravidel pro žadatele
MAS.
a příjemce výzvy ŘO IROP a výzvy MAS, a
obsahově splňujı́ náležitosti, které požaduje
MAS v dokumentaci k výzvě.
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Žádost o podporu, Plná moc, Zadávací a výběrová
řízení, Studie proveditelnosti, Karta souladu projektu s
principy udržitelné mobility, Čestné prohlášení o
skutečném majiteli, Územní rozhodnutí nebo územní
souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní
řízení, Žádost o stavební povolení nebo ohlášení,
případně stavební povolení nebo souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní
smlouva nahrazující stavební povolení, Projektová
dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro
ohlášení stavby, Položkový rozpočet stavby, Výpočet
čistých jiných peněžních příjmů, Smlouva o spolupráci,
Výzva MAS Východní Slovácko, Specifická pravidla pro
žadatele a příjemce výzvy č. 53 IROP

Kritéria přijatelnosti
Číslo
kritéria

P01

Kritéria přijatelnosti

Hodnocení (ANO/NE/NR/Nehodnoceno)

Projekt je svým

NE - Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli
a podporovanými aktivitami výzvy MAS.

zaměřením v souladu s
cíli a podporovanými
aktivitami výzvy MAS.

ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s
cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS.

P02

Projekt je svým
zaměřením v souladu s
výzvou MAS.

P03

Žadatel splňuje definici
oprávněného příjemce
pro specifický cíl 1.2 a
výzvu MAS.

P04

Projekt respektuje
minimální a maximální
hranici celkových
způsobilých výdajů.

Referenční dokument sloužící k ohodnocení kritéria

Žádost o podporu, Výzva MAS Východní Slovácko

NE - projekt není v souladu s výzvou MAS.
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS
ANO - projekt je v souladu s výzvou MAS.

Východní Slovácko

NE - Žadatel nesplňuje definici oprávněného
příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.
ANO - Žadatel splňuje definici oprávněného
příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická
pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53, Výzva MAS
Východní Slovácko

NE - Projekt nerespektuje minimální a maximální
hranici celkových způsobilých výdajů.
Žádost o podporu, Výzva MAS Východní Slovácko
ANO - Projekt respektuje minimální a maximální
hranici celkových způsobilých výdajů.

NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých
výdajů.
P05

Projekt respektuje
limity způsobilých
výdajů, pokud jsou

ANO - Projekt respektuje limity způsobilých
výdajů.

stanoveny.

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva MAS
Východní Slovácko, Specifická pravidla pro žadatele a
příjemce výzvy č. 53

NERELEVANTNÍ - Limity způsobilých výdajů
nejsou stanoveny.

P06

Výsledky projektu jsou
udržitelné.

NE - žadatel nepopsal zajištění udržitelnosti
výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od
ukončení financování.
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
ANO - žadatel popsal zajištění udržitelnosti
výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 let od
ukončení financování.
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P07

Projekt nemá negativní

NE - projekt má negativní vliv na minimálně

vliv na žádnou z

jednu z horizontálních priorit IROP.

horizontálních priorit
IROP (udržitelný rozvoj,

ANO - projekt nemá negativní vliv na žádnou z

rovné příležitosti a
zákaz diskriminace,

horizontálních priorit IROP (tj. má pozitivní nebo
neutrální vliv).

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Specifická
pravidla pro žadatele a příjemce výzvy č. 53

rovnost mužů a žen).

NE - žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti
P08

P09

Potřebnost realizace
projektu je odůvodněná.

Statutární zástupce
žadatele je trestně
bezúhonný.

P10

Projekt je v souladu s
integrovanou strategii
CLLD

realizace projektu.
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
ANO - žadatel popsal odůvodnění potřebnosti
realizace projektu.
NE - žadatel neuvedl čestné prohlášení (dotační
podvod, poškozování zájmů EU).
ANO - žadatel - statutární zástupci nebo osoba
pověřená uvedla čestné prohlášení (dotační
podvod, poškozování zájmů EU)

NE - Projekt není v souladu s integrovanou
strategií CLLD MAS Východní Slovácko pro
období 2014 - 2020.
ANO - Projekt je v souladu s integrovanou
strategií CLLD MAS Východní Slovácko pro
období 2014 - 2020.

Žádost o podporu

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, integrovaná
strategie CLLD MAS Východní Slovácko, z.s. pro období
2014-2020 (Soulad s programovým rámcem IROP a
specifickým cílem 1.1: Zlepšit dopravu v regionu,
opatření 1.1.1 - Udržitelná a bezpečná doprava v
regionu)

NE –žadatel nepopsal zajištění realizace a
Žadatel má zajištěnou udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti
administrativní, finanční
o podporu.
P11

a provozní kapacitu
krealizaci a
ANO – žadatel popsal zajištění realizace a
udržitelnosti projektu. udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v žádosti
o podporu.
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Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

NE – ze studie proveditelnosti nevyplývá, že je
Projekt je v souladu s
P12

projekt v souladu s Dopravní politikou ČR 20142020.

Dopravní politikou ČR
2014-2020.

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Dopravní
politika ČR 2014-2020

ANO – ze studie proveditelnosti vyplývá, že
projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR
2014-2020.

ANO – ve studii proveditelnosti je popsán
příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů
na životní prostředí, zejména na ovzduší, ve
srovnání s výchozím stavem a zmírňující a
kompenzační opatření, která jsou součástí
P13

Projekt přispívá k
eliminaci negativních

projektu; je doloženo, že projekt nepůsobí
negativně na soustavu Natura 2000; v případě

vlivů dopravy na životní
prostředí.

projektu cyklostezky je doloženo, že její
technické řešení je navrženo s ohledem na
ochranu přírody a krajiny v dotčeném území.

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

NE – ve studii proveditelnosti není popsán
příspěvek projektu k eliminaci negativních vlivů
na životní prostředí.

ANO – ve studii proveditelnosti je popsaný

P14

Projekt přispívá ke
zvýšení bezpečnosti.

příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti
dopravy ve srovnání se stávajícím stavem. (Za
stávající stav se rozumí stav před realizací
projektu.)
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti
NE – ve studii proveditelnosti není popsaný
příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti
dopravy ve srovnání se stávajícím stavem. (Za
stávající stav se rozumí stav před realizací
projektu.)

VĚCNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU
Kritéria věcného hodnocení
Číslo
kritéria

Kritéria věcného
hodnocení

Hodnocení (bodovací škála)

Referenční dokument sloužící k ohodnocení kritéria

0 bodů - Celková částka požadované dotace je 3
600 000,01 Kč a více.
VH01

Finanční náročnost
projektu.

Žádost o podporu
20 bodů - Celková částka požadované dotace je
do 3 600 000,00 Kč (včetně).
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0 bodů - Realizací projektu dojde k vybudování
nových/modernizaci/ rekonstrukci chodníků o
2

Plocha nově
vybudovaných/moderni
VH02

zovaných/rekonstruova
ných komunikací pro
pěší/chodníků v součtu
všech úseků projektu

ploše do 30,00 m (včetně).
10 bodů - Realizací projektu dojde k vybudování
nových/modernizaci/rekonstrukci chodníků o
ploše 30,01 m2 - 150,00 m2.
15 bodů - Realizací projektu dojde k vybudování
nových/modernizaci/rekonstrukci chodníků o

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Územní
rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní
smlouva nahrazující územní řízení, Žádost o stavební
povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení
nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující
stavební povolení, Projektová dokumentace pro vydání
stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

2

ploše větší než 150,01 m .

Projektem řešená

VH03

komunikace pro
pěší/chodník prochází /
křižuje/těsně
obtéká/navazuje na
pozemek objektu
občanské vybavenosti.

0 bodů - Projekt neřeší komunikaci pro
pěší/chodník v blízkosti žádného z objektů
občanské vybavenosti vyjmenovaných v názvu
kritéria (osa komunikace pro pěší není ve
vzdálenosti do 20 m od objektu občanské
vybavenosti).

Pod pojmem objekt
občanské vybavenosti
se v tomto případě
rozumí: školy, dětská
nebo sportovní hřiště,

10 bodů - Projekt řeší komunikaci pro
pěší/chodník v blízkosti jednoho z objektů
občanské vybavenosti vyjmenovaných v názvu
kritéria (osa komunikace pro pěší je ve
vzdálenosti do 20 m od objektu občanské

autobusové nebo
vlakové zastávky,
zdravotnické zařízení,
lékárna, zařízení
sociální péče, kulturní či
společenský dům,
kostel, tržnice, obchod
(prodejna potravin,
drogerie a podobně).

vybavenosti).

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Projektová
dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro
ohlášení stavby

20 bodů - Projekt řeší komunikaci pro
pěší/chodník v blízkosti dvou a více objektů
občanské vybavenosti vyjmenovaných v názvu
kritéria (osa komunikace pro pěší je ve
vzdálenosti do 20 m od objektů občanské
vybavenosti).

0 bodů - Projekt neřeší osvětlení komunikace
VH04

Projekt řeší osvětlení
pro pěší.
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Projektová
komunikace pro pěší
dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro
(rekonstrukce/výstavba) 10 bodů - Projekt řeší osvětlení komunikace pro
ohlášení stavby, Rozpočet projektu
pěší.
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0 bodů - Žadatel nemá ke dni podání žádosti o
podporu ke všem relevantním částem projektu
platné pravomocné stavební povolení nebo
souhlas s provedením ohlášeného stavebního

VH05

záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu
nahrazující stavební povolení nebo sdělení

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Územní

pověřeného stavebního úřadu, že záměr
nevyžaduje umístění stavby ani územní souhlas

rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní
smlouva nahrazující územní řízení, Žádost o stavební

či jiné opatření úřadu.

povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení
nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního

15 bodů - Žadatel má ke dni podání žádosti o
podporu ke všem relevantním částem projektu
platné pravomocné stavební povolení nebo
souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu
nahrazující stavební povolení nebo sdělení
pověřeného stavebního úřadu, že záměr
nevyžaduje umístění stavby ani územní souhlas

záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující
stavební povolení, Sdělení pověreného stavebního
úřadu, že záměr nevyžaduje umístění stavby ani územní
souhlas či jiné opatření úřadu

Technická připravenost

či jiné opatření úřadu.

VH06

Počet obyvatel (stav ke

0 bodů - Obec, na jejímž území je projekt
realizován, měla k 1. 1. 2019 celkem 4001
obyvatel a více.

dni 1. 1. 2019 dle ČSÚ)
10 bodů - Obec, na jejímž území je projekt
realizován, měla k 1. 1. 2019 do 4000 obyvatel
(včetně).
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Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Počet
obyvatel v obcích České republiky k 1.1.2019 (vydáno
ČSÚ dne 30. 4. 2019)

