
Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Obec, v níž se realizuje projekt má méně než 1001 obyvatel 10 bodů

Projekt bezprostředně zajišťuje bezbarierový přístup alespoň k 1 zastávce 

veřejné hromadné dopravy nebo přístup alespoň k 1 přechodu nebo místu pro 

přecházení (je součástí řešeného území v projektové dokumentaci).
5 bodů

Projekt nezajišťuje bezbarierový přístup k zastávce veřejné hromadné dopravy 

ani přístup k přechodu nebo místu pro přecházení v území řešeném 

projektem.
0 bodů

Výstupy z projektu budou prokazatelně sloužit ke zvýšení bezpečnosti pohybu 

dětí a  mládeže. Hodnotitel přidělí 10 bodů, pokud bude ve studii 

proveditelnosti žadatelem popsáno, jak výstupy projektu přispějí ke zvýšení 

bezpečnostit pohybu dětí a mládeže. Pro přidělení bodů je nutné, aby výstupy 

projektu zlepšovaly přístup ke školskému zařízení, ke sportovišti, k zastávace 

školního autobusu, ke klubovně zájmové a volnočasové organizace apod.

10 bodů

Výstupy z projektu nebudou prokazatelně sloužit ke zvýšení bezpečnosti 

pohybu dětí a mládaže. Hodnotitel přidělí projektu 0 bodů, pokud žadatel ve 

Studii proveditelnosti nepopíše využití výstupů projektu ke zvýšení bepečnosti 

pohybu dětí a mládeže a nebudou naplněny podmínky této aktivity uvedené v 

předcházejícím popisu bodování.

0 bodů

Projekt zahrnuje realizaci/modernizaci veřejného osvětlení vybudované 

komunikace pro pěší, realizaci bezpečnostních prvků (přechody pro chodce, 

místa pro přecházení, zahrazovací sloupky, zvýšené prahy, jiné bezpečnostní 

prvky) nebo je součástí řešení i veřejná zeleň.

5 bodů

Projekt nezahrnuje realizaci/modernizaci veřejného osvětlení vybudované 

komunikace pro pěší ani realizaci bezpečnostních prvků (přechody pro 

chodce, místa pro přecházení, zahrazovací sloupky, jiné bezpečnostní prvky) 

ani není součástí řešení veřejná zeleň.

0 bodů

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 15 bodů. Maximální počet bodů je 30.

Celkový počet bodů

2.

Bezbarierový přístup k zastávkám veřejné 

hromadné dopravy, přístup k přechodům pro 

chodce nebo místům pro přecházení 

(Aspekt účelnosti a potřebnosti)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti 

(kap. 5 Technické a 

technologické řešení 

projektu), 

Projektová 

dokumentace

3.

Výstupy z projektu budou zvyšovat bezpečnost 

pohybu dětí a mládeže 

(Aspekt potřebnosti)

Studie proveditelnosti 

(kap. 3 Zdůvodnění 

potřebnosti realizace 

projektu)

4.

Veřejné osvětlení komunikace pro pěší, 

realizace bezpečnostních prvků a zlepšení 

životního prostředí 

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu,              

Studie proveditelnosti 

(kap. 5 Technické a 

technologické řešení 

projektu, kap. 6 Vliv 

projektu na ŽP), 

Projektová 

dokumentace

Věcné hodnocení žádosti o podporu ve 4. výzvě MAS Brána do Českého ráje – IROP – Bezpečná doprava 

1.

Počet obyvatel obce/města,

ve které se daný projekt realizuje ke dni 

31.12.2017 dle údajů ČSÚ 

(V případě, že projekt zasahuje do více obcí, 

vypočítá se nárok na body dle aritmetického 

průměru počtu obyvatel v obcích, ve kterých je 

projekt realizován.) 

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti 

(kap. 2 Podrobný popis 

projektu)

Obec, v níž se realizuje projekt má 1001 obyvatel a více 5 bodů


