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IROP – Opatření – Udržitelná a bezpečná dopravní infrastruktura – bezpečnost 
 

KRITÉRIA FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTÍ 

    
hodnocení 

 

číslo název kritéria typ kritéria druh kritéria splněno nesplněno zdroj informací 

1. Žádost o podporu je podána v předepsané formě vylučovací napravitelné 
Žádost o podporu je podána v 
předepsané formě a obsahově splňuje 
všechny náležitosti. 

Žádost o podporu není podána v 
předepsané formě nebo obsahově 
nesplňuje všechny náležitosti. 

žádost o podporu, výzva 
MAS 

2. 
Žádost o podporu je podepsána oprávněným 
zástupcem žadatele 

vylučovací napravitelné 
Žádost v elektronické podobě je 
podepsána statutárním zástupcem 
nebo pověřeným zástupcem. 

Žádost v elektronické podobě není 
podepsána statutárním zástupcem 
nebo pověřeným zástupcem. 

žádost o podporu, plná 
moc/pověření 

3. 
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově 
splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k 
výzvě MAS. 

vylučovací napravitelné 

K žádosti jsou doloženy všechny 
povinné přílohy podle Specifických 
pravidel pro žadatele a příjemce výzvy 
ŘO IROP a výzvy MAS, a obsahově 
splňujı ́náležitosti, které požaduje MAS 
v dokumentaci k výzvě. 

K žádosti nejsou doloženy všechny 
povinné přílohy podle Specifických 
pravidel pro žadatele a příjemce výzvy 
ŘO IROP a výzvy MAS, nebo 
obsahově nesplňujı ́náležitosti, které 
požaduje MAS v dokumentaci k výzvě. 

žádost o podporu, povinné 
přílohy žádosti o podporu, 

výzva MAS, 
Specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce 
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KRITÉRIA PODMÍNEK PŘIJATELNOSTI 

    
hodnocení 

 

číslo název kritéria typ kritéria druh kritéria splněno nesplněno zdroj informací 

1. Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. vylučovací nenapravitelné 

Žadatel - statutární zástupci nebo 
osoba pověřená doložili čestné 
prohlášení (dotační podvod, 
poškozování zájmů EU). 

Žadatel nedoložil čestné prohlášení. žádost o podporu 

2. 
Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro 
specifický cíl 1.2 a výzvu MAS. 

vylučovací nenapravitelné 
Žadatel splňuje definici oprávněného 
příjemce pro příslušný specifický cíl a 
výzvu. 

Žadatel nesplňuje definici oprávněného 
příjemce pro příslušný specifický cíl a 
výzvu 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti, výzva MAS 

3. Projekt je v souladu s integrovanou strategií CLLD. vylučovací nenapravitelné 

Projekt je v souladu se schválenou 
strategií - Strategie komunitně 
vedeného rozvoje území MAS 
Lednicko-valtický areál. 

Projekt není v souladu se schválenou 
strategií - Strategie komunitně 
vedeného rozvoje území MAS Lednicko-
valtický areál. 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 

4. Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS. vylučovací napravitelné 
Projekt je v souladu s výzvou MAS 
Lednicko-valtický areál. 

Projekt není v souladu s výzvou MAS 
Lednicko-valtický areál. 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti, výzva MAS 

5. 
Projekt respektuje minimální a maximální hranici 
celkových způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny. 

vylučovací napravitelné 
Projekt respektuje minimální a 
maximální hranici celkových 
způsobilých výdajů. 

Projekt nerespektuje minimální a 
maximální hranici celkových způsobilých 
výdajů. 

žádost o podporu, výzva 
MAS 

6. 
Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a 
podporovanými aktivitami výzvy MAS. 

vylučovací napravitelné 
Projekt je svým zaměřením v souladu 
s cíli a podporovanými aktivitami výzvy 
MAS Lednicko-valtický areál. 

Projekt je svým zaměřením v souladu s 
cíli a podporovanými aktivitami výzvy 
MAS Lednicko-valtický areál. 

žádost o podporu, výzva 
MAS 

7. 
Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud 
jsou stanoveny. 

vylučovací napravitelné 

Projekt respektuje a splňuje limity 
způsobilých výdajů. 

Projekt nerespektuje a nesplňuje limity 
způsobilých výdajů. 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti, 

Specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce 

Nerelevantní – Limity způsobilých výdajů nejsou stanoveny. 

8. Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. vylučovací napravitelné 
Žadatel popsal odůvodnění 
potřebnosti realizace projektu. 

Žadatel nepopsal odůvodnění 
potřebnosti realizace projektu. 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 

9. Výsledky projektu jsou udržitelné. vylučovací napravitelné 
Žadatel popsal zajištění udržitelnosti 
výsledků pro udržitelnost projektu min. 
5 let od ukončení financování. 

Žadatel nepopsal zajištění udržitelnosti 
výsledků pro udržitelnost projektu min. 5 
let od ukončení financování. 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 

10. 

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z 
horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné 
příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a 
žen). 

vylučovací napravitelné 
Projekt nemá negativní vliv na žádnou 
z horizontálních priorit IROP (tj. má 
pozitivní nebo neutrální vliv). 

Projekt má negativní vliv na minimálně 
jednu z horizontálních priorit IROP. 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 
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KRITÉRIA PODMÍNEK PŘIJATELNOSTI – specifická kritéria přijatelnosti pro všechny aktivity 

    
hodnocení 

 

číslo název kritéria typ kritéria druh kritéria splněno nesplněno zdroj informaci 

1. 
Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a 
provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. 

vylučovací napravitelné 
Žadatel popsal zajištění realizace a 
udržitelnosti ve studii proveditelnosti a 
v žádosti o podporu. 

Žadatel nepopsal zajištění realizace a 
udržitelnosti ve studii proveditelnosti a v 
žádosti o podporu. 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 

2. 
Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014- 
2020. 

vylučovací napravitelné 
Ze studie proveditelnosti vyplývá, že 
projekt je v souladu s Dopravní 
politikou ČR 2014-2020. 

Ze studie proveditelnosti nevyplývá, že 
je projekt v souladu s Dopravní politikou 
ČR 2014-2020. 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 

3. 
Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů 
dopravy na životní prostředí. 

vylučovací vylučovací 

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

Ve studii proveditelnosti není popsán 
příspěvek projektu k eliminaci 
negativních vlivů na životní prostředí. 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 

 

KRITÉRIA PODMÍNEK PŘIJATELNOSTI – pro aktivitu Bezpečnost dopravy 

    
hodnocení 

 

číslo název kritéria typ kritéria druh kritéria splněno nesplněno zdroj informaci 

1. Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti. vylučovací napravitelné 

Ve studii proveditelnosti je popsaný 
příspěvek projektu ke zvýšení 
bezpečnosti dopravy ve srovnání se 
stávajícím stavem. (Za stávající stav 
se rozumí stav před realizací 
projektu.). 

Ve studii proveditelnosti není popsán 
příspěvek projektu k eliminaci 
negativních vlivů na životní prostředí žádost o podporu, studie 

proveditelnosti 

Nerelevantní – Projekt není zaměřen na aktivitu Bezpečnost dopravy. 
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KRITÉRIA PODMÍNEK PŘIJATELNOSTI – pro aktivitu Cyklodoprava 

    
hodnocení 

 

číslo název kritéria typ kritéria druh kritéria splněno nesplněno zdroj informaci 

1. 
Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje 
cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020. 

vylučovací napravitelné 

Ze studie proveditelnosti vyplývá, že 
projekt je v souladu s Národní strategií 
rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 
2013-2020. 

Ze studie proveditelnosti nevyplývá, že 
je projekt v souladu s Národní strategií 
rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 
2013-2020. 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 

Nerelevantní – Projekt není zaměřen na aktivitu Cyklodoprava. 

 

 Kritéria přijatelnosti je možné vyhodnotit také možnostmi „nehodnoceno“ a „nerelevantní“. 

 
„Nehodnoceno“ je využíváno, pokud není možné kritérium vyhodnotit, například pokud nebylo splněno kritérium formálních náležitostí, bez kterého není možné vyhodnotit 

kritérium přijatelnosti. 

 

„Nerelevantní“ se používá v případě, že pro daný projekt není kritérium relevantní. 
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KRITÉRIA PRO VĚCNÉ HODNOCENÍ – pro všechny aktivity 

    
hodnocení 

 

číslo název popis typ kritéria charakteristika body zdroj informaci 

1. 
Celkové 
způsobilé výdaje 

Kritérium hodnotí finanční velikost projektu 
s ohledem na hospodárnost, kdy za 
hospodárnější jsou považovány finančně 
méně náročné projekty. 

hodnotící 

Celkové způsobilé výdaje projektu, ke dni podání žádosti o podporu, jsou ve výši 
do 2 000 000 Kč (včetně). 

20 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 

Celkové způsobilé výdaje projektu, ke dni podání žádosti o podporu, jsou ve výši 
od 2 000 001 Kč do 5 000 000 Kč (včetně). 

15 

Celkové způsobilé výdaje projektu, ke dni podání žádosti o podporu, jsou ve výši 
přesahující 5 000 000 Kč. 

10 

2. 
Technická 
připravenost 
projektu 

Kritérium hodnotí technickou připravenost 
projektu z pohledu zajištění nutných 
opatření stavebního úřadu ke dni podání 
žádosti o podporu. 

hodnotící 

Ke dni podání žádosti o podporu má projekt platné pravomocné stavební 
povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 
účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo je k žádosti 
přiloženo čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení 
(ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce. 

20 

žádost o podporu, 
studie proveditelnosti, 

příslušné opatření 
stavebního úřadu 

(stavební povolení, 
souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního 
záměru, veřejnoprávní 

smlouva, čestné 
prohlášení) 

Ke dni podání žádosti o podporu nemá projekt platné pravomocné stavební 
povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 
účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo není k 
žádosti přiloženo čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá 
stavebnímu řízení (ohlášení), ačkoliv součástí projektu jsou stavební práce. 

15 

3.  
Územní přesah 
projektu 

Kritérium hodnotí dopad projektu a jeho 
realizace z pohledu územního přesahu na 
území více obcí i mimo území MAS 
Lednicko-valtický areál. 

hodnotící 

Projekt je realizován na území 2 a více obcí. 10 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 

Projekt je realizován na území jedné obce. 5  

4. Vegetace a zeleň 

 
Kritérium hodnotí, zda jsou součástí 
projektu také výdaje na vegetační úpravy 
pozemků dotčených stavbou, včetně 
výsadby doprovodné zeleně. 

hodnotící 

Projekt zahrnuje vegetační úpravy, včetně výsadby doprovodné zeleně, ve výši 
10,0 % a více z celkových způsobilých výdajů projektu (s DPH). 

15 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 

Projekt zahrnuje vegetační úpravy, včetně výsadby doprovodné zeleně, ve výši 
5,0 % až 9,9 % z celkových způsobilých výdajů projektu (s DPH). 

10 

Projekt zahrnuje vegetační úpravy, včetně výsadby doprovodné zeleně, ve výši 
4,9 % a méně z celkových způsobilých výdajů projektu (s DPH). 

5 
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KRITÉRIA PRO VĚCNÉ HODNOCENÍ – pro aktivitu Bezpečnost dopravy 

    
hodnocení 

 

číslo název popis typ kritéria charakteristika body zdroj informaci 

1. 
Bezbariérový 
přístup k 
zastávkám 

Kritérium hodnotí, zda v rámci projektu 
bude realizován bezbariérový přístup k 
zastávkám veřejné hromadné dopravy. 

hodnotící 

V rámci projektu bude realizován bezbariérový přístup ke 2 a více zastávkám. 10 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 

V rámci projektu bude realizován bezbariérový přístup k 1 zastávce. 5 

V rámci projektu nebude realizován bezbariérový přístup k zastávkám. 0 

2. 
Přechod pro 
chodce či místo 
pro přecházení 

Kritérium hodnotí, zda v rámci projektu 
bude realizován přístup k přechodům pro 
chodce nebo k místům pro přecházení. 

hodnotící 

V rámci projektu bude realizován bezbariérový přístup ke 2 a více přechodům 
nebo k místům pro přecházení. 

10 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 

V rámci projektu bude realizován bezbariérový přístup k 1 přechodu nebo k 
místu pro přecházení. 

5 

V rámci projektu nebude realizován bezbariérový přístup k přechodu nebo k 
místu pro přecházení. 

0 

3. Venkovní mobiliář 

Kritérium hodnotí, zda je součástí 
projektu instalace venkovního mobiliáře 
(za venkovní mobiliář se považují 
odpočívadla, lavičky, stolky, veřejné 
osvětlení, informační tabule, přístřešky, 
odpadkové koše). 

hodnotící 

Součástí projektu je instalace venkovního mobiliáře. 10 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 

Součástí projektu není instalace venkovního mobiliáře. 5 

4. Veřejné osvětlení 

Kritérium hodnotí, zda v rámci projektu 
bude realizováno (vybudováno či 
modernizováno) veřejné osvětlení 
komunikace. 

hodnotící 

Projekt zahrnuje realizaci veřejného osvětlení komunikace. 5 
 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 

Projekt nezahrnuje realizaci veřejného osvětlení komunikace. 0 
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KRITÉRIA PRO VĚCNÉ HODNOCENÍ – pro aktivitu Cyklodoprava 

    
hodnocení 

 

číslo název popis typ kritéria charakteristika body zdroj informaci 

1. 

Počet 
bezpečnostních 
úprav v rámci 
křížení 
komunikací 

Hodnocení, zda v rámci projektu budou 
realizována bezpečnostní opatření 
týkající se křížení komunikací 
(komunikace I., II. a III. třídy, polních a 
lesních cest). Křížení je souběh 
komunikací bez ohledu na třídu a 
účelovost komunikace. Tím je myšleno, 
že bude zohledněn primárně bezpečností 
dopad realizace, ať už půjde o doplnění 
dopravního značení nebo řešení výjezdu 
či rozhledových vzdáleností. Ve studii 
proveditelnosti bude každé řešené místo 
popsáno s návazností a odkazem na 
projektovou dokumentaci. 

hodnotící 

Projekt řeší minimálně 3 a více křížení.  10 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 

Projekt řeší 1 křížení či 2 křížení. 5 

Projekt neřeší žádné křížení.  0 

2. 

Realizovaná délka 
vystavěné 
cyklostezky nebo 
cyklotrasy 

Kritérium hodnotí délku nově vystavěné 
cyklostezky nebo cyklotrasy. 

hodnotící 

Celková délka nové cyklostezky nebo cyklotrasy je větší než 1 000 m. 
Délka musí být totožná v rámci studie proveditelnosti i v projektové dokumentaci. 

10 

 
 
 
 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 

Celková délka nové cyklostezky nebo cyklotrasy je v rozmezí 200 m až 1 000 m. 
Délka musí být totožná v rámci studie proveditelnosti i v projektové dokumentaci. 

5 

Celková délka nové cyklostezky nebo cyklotrasy je menší než 200 m. 
Délka musí být totožná v rámci studie proveditelnosti i v projektové dokumentaci. 

0 

3. 

Parkovací místa 
pro jízdní kola 

Kritérium hodnotí, zda je součástí 
projektu zřízení nových pevných 
parkovacích míst pro jízdní kola. 

hodnotící 

Součástí projektu je zřízení 5 a více parkovacích míst pro jízdní kola. 10 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 

Součástí projektu je zřízení méně než 5 parkovacích místo pro jízdní kola. 5 

4. 

Liniová stavba 
navazuje 
na stávající síť 
liniové 
infrastruktury pro 
obce 

Kritérium hodnotí projekt z hlediska 
návaznosti na síť (ke dni podání žádosti 
o podporu). 

hodnotící 

Projekt navazuje na stávající síť značených cyklotras. 5 

žádost o podporu, studie 
proveditelnosti 

Projekt nenavazuje na stávající síť značených cyklotras. 0 

 
 
 

maximum bodového zisku: 100  
minimální počet bodů pro kladné hodnocení žádosti o podporu: 50 


