Platnost od: 14. 11. 2018

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 1: DOPRAVA - NAŠE BEZPEČNOST - INTEGROVANÉ
PROJEKTY CLLD
Název výzvy MAS: MAS Valašsko - Horní Vsacko - IROP - Opatření 1: DOPRAVA - NAŠE
BEZPEČNOST - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD
Číslo výzvy MAS: 1.
Název výzvy ŘO: Výzva č. 53 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.2, platnost 29. 6. 2018
Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.11, platnost 15. 5. 2018
Číslo výzvy ŘO: 53.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:

Kritéria pro výběr projektů - aktivita - Bezpečnost dopravy
Číslo

Název kritéria

Referenční
dokument

1.

Technická připravenost projektu

Žádost o podporu,
Studie
proveditelnosti,
Stavební povolení
nebo souhlas s
provedením
ohlášeného
stavebního záměru
nebo veřejnoprávní
smlouva nahrazující
stavební povolení

2.
Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů
projektu

Způsob hodnocení kritéria
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.

Hodnocení (body)

10 bodů

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.

0 bodů

Celkové způsobilé výdaje činí max. 750 000 Kč včetně.

10 bodů

Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 750 000,1 až 1
Žádost o podporu,
500 000 Kč včetně.
Položkový rozpočet
Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 1 500 000,1 až
stavby
4 000 000 Kč včetně.
Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 4 000 000,1 a
více Kč.

Přidělené body v
hodnocení

5 bodů
3 body
0 bodů

3.

Projektem řešená komunikace pro pěší prochází /
křižuje / těsně obtéká / navazuje na pozemek objektu
občanské vybavenosti. Pod pojmem objekt občanské
vybavenosti se v tomto případě rozumí: školy, dětská
nebo sportovní hřiště, autobusové nebo vlakové
zastávky, zdravotnické zařízení, zařízení sociální péče,
kulturní či společenský dům, kostel.

Žádost o podporu,
Studie
proveditelnosti,
Projektová
dokumentace

(Aspekt účelnosti)

4.
Projekt řeší osvětlení přechodu pro chodce nebo místa
pro přecházení
(Aspekt potřebnosti)
5. Projekt řeší osvětlení komunikace pro pěší
(rekonstrukce/výstavba)
(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu,
Studie
proveditelnosti,
Projektová
dokumentace

Žádost o podporu,
Studie
proveditelnosti,
Projektová
dokumentace

Projekt řeší komunikaci pro pěší v blízkosti dvou a více z
objektů občanské vybavenosti vyjmenovaných v názvu
kritéria (osa komunikace pro pěší je ve vzdálenosti do
100 m od objektu občanské vybavenosti)

10 bodů

Projekt řeší komunikaci pro pěší v blízkosti jednoho z
objektů občanské vybavenosti vyjmenovaných v názvu
kritéria (osa komunikace pro pěší je ve vzdálenosti do
100 m od objektu občanské vybavenosti)

5 bodů

Projekt neřeší komunikaci pro pěší v blízkosti žádného z
objektů občanské vybavenosti vyjmenovaných v názvu
kritéria (osa komunikace pro pěší není ve vzdálenosti do
100 m od objektu občanské vybavenosti)

0 bodů

Projekt řeší osvětlení stávajícího/nového přechodu pro
chodce nebo místa pro přecházení

10 bodů

Projekt neřeší osvětlení stávajícího/nového přechodu
pro chodce nebo místa pro přecházení

0 bodů

Projekt řeší osvětlení komunikace pro pěší

10 bodů

Projekt neřeší osvětlení komunikace pro pěší

0 bodů

Celkový počet bodů
Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 25 bodů. Maximální počet bodů je 50.
Jméno a příjemní člena Výběrové komise

Datum a místo konání hodnotící komise:
Jméno a podpis zapisovatele:

Subjekt

Podpis

