Platnost od: 9.3.2022

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 3.2.1. Podpora cyklodopravy
Integrované strategie MAS Dolní Poolšaví
Název výzvy MAS: MAS Dolní Poolšaví - IROP - Cyklodoprava I.
Číslo výzvy MAS: 8
Název výzvy ŘO: Výzva č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty
CLLD
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.4, platnost 8. 10. 2019
Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.14, platnost 1. 3. 2021
Číslo výzvy ŘO: 53.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:

Věcné hodnocení
Číslo

Název kritéria /(aspekty kvality)

Hodnocení (body)

Maximální
počet bodů

Zdroj informací

1.

Plocha nově vybudovaných/rekonstruovaných stezek pro cyklisty (matematické zaokrouhlení na 2 do 150 m2 vč. – 0
desetinná místa)
150,01 – 300 m2 – 5
300,01 a více m2 - 10
(aspekt hospodárnosti a efektivnosti)

10

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti (kapitola 5,
7 a 10)
Projektová dokumentace
Položkový rozpočet stavby
(povinná příloha č. 11 Žádosti o
podporu)

2.
Žadatel má ke dni podání
žádosti o podporu platné
pravomocné stavební
povolení nebo souhlas s
provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo
účinnou veřejnoprávní
smlouvu nahrazující
stavební povolení nebo
doložil čestné prohlášení,
že realizace projektu
nepodléhá stavebnímu
řízení (ohlášení). - 20

Technická připravenost projektu ke dni podání žádosti o podporu
(aspekt efektivnosti)

Žadatel nemá ke dni
podání žádosti o podporu
platné pravomocné
stavební povolení nebo
souhlas s provedením
ohlášeného stavebního
záměru nebo účinnou
veřejnoprávní smlouvu
nahrazující stavební
povolení nebo nedoložil
čestné prohlášení, že
realizace projektu
nepodléhá stavebnímu
řízení (ohlášení). - 0

Žádost o podporu

20

Stavební povolení nebo souhlas s
provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo
veřejnosprávní smlouvu
nahrazující stavební povolení
nebo Čestné prohlášení žadatele,
že není vyžadováno stavební
povolení, ohlášení stavby ani jiné
opatření stavebního úřadu

3.

Připravenost projektu ke dni podání žádosti o podporu
(aspekt efektivnosti)

Žadatel má ukončen výběr
dodavatele (zadávací a
výběrové řízení) a
uzavřenou smlouvu na
plnění zakázky – 5
Žadatel má ukončen výběr
dodavatele (zadávací a
výběrové řízení) a nemá
uzavřenou smlouvu na
plnění zakázky - 2

Žádost o podporu
5

Smlouva na plnění zakázky (viz
povinná Příloha č. 2 - "Zadávací a
výběrová řízení" Žádosti o
podporu)"

Žadatel nemá ukončen
výběr dodavatele
(zadávací a výběrové
řízení) a uzavřenou
smlouvu na plnění zakázky
-0

4.
Projekt přispěje ke svedení cyklodopravy z pozemní komunikace
(aspekt efektivnosti a potřebnosti)

Projekt přispěje ke svedení
cyklodopravy ze silnice I.,
II. nebo III. třídy a místních
komunikací - 10
Projekt nepřispívá ke
svedení cyklodopravy z
pozemní komunikace - 0

10

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti (kapitola 2)

5.

Realizace projektu řeší rekonstrukci nebo výstavbu nové komunikace pro cyklisty, která propojuje
obce
(aspekt potřebnosti a efektivnosti)

Realizace projektu řeší
rekonstrukci nebo
výstavbu nové
komunikace pro cyklisty,
která propojuje min 2
obce - 15
Realizace projektu neřeší
rekonstrukci nebo
výstavbu nové
komunikace pro cyklisty,
která propojuje min 2
obce - 0

15

Celkový počet bodů
Minimální počet bodů, aby projekt uspěl, je 30 bodů. Maximální počet bodů je 60.

Jméno a příjmení člena hodnoticí komise

Místo a datum:

Podpisy přítomných
členů hodnoticí
komise

Závěrečné vyjádření hodnotící komise
(žádost o podporu splnila podmínky
věcného hodnocení/nesplnila
podmínky věcného hodnocení)

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti (kapitola 2)
Projektová dokumentace

