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KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ 

1. Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí projektu pro všechny aktivity 
Pořadové číslo 
(číslo kritéria 
v MS 2014+) 

Typ kritéria Druh kritéria Kritéria přijatelnosti Hodnocení (splněno/nesplněno/ 
nehodnoceno/nerelevantní) 

Referenční dokument sloužící 
k ohodnocení kritéria 

6.1.1.1. Vylučovací Nenapravitelné 

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

NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce 
pro příslušný specifický cíl a výzvu. 
 
ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce 
pro příslušný specifický cíl a výzvu. 
 
NEHODNOCENO 
NERELEVANTNÍ 

Žádost o podporu,  
Text výzvy MAS Zubří země. 

6.1.1.2. Vylučovací Napravitelné 

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

NE – Projekt není svým zaměřením v souladu s 
podmínkami, cíli a podporovanými aktivitami výzvy 
MAS. 
 
ANO – Projekt je svým zaměřením v souladu s 
podmínkami, cíli a podporovanými aktivitami výzvy 
MAS. 
 
NEHODNOCENO 
NERELEVANTNÍ 

Žádost o podporu,  
Specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce, výzva č. 53,  
Text výzvy MAS Zubří země 
Studie proveditelnosti 

6.1.1.3. Vylučovací Napravitelné 

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

NE – Projekt nerespektuje minimální a maximální 
hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny. 
 
ANO – Projekt respektuje minimální a maximální 
hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny. 

Žádost o podporu,  
Rozpočet projektu,  
Text výzvy MAS Zubří země 
Studie proveditelnosti 
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NEHODNOCENO 
NERELEVANTNÍ 

6.1.1.4. Vylučovací Napravitelné Potřebnost realizace 
projektu je odůvodněná. 

NE – Potřebnost projektu není odůvodněná. 
 
ANO – Potřebnost projektu je odůvodněná. 
 
NEHODNOCENO 
NERELEVANTNÍ 

Žádost o podporu  
Studie proveditelnosti 

6.1.1.5. Vylučovací Napravitelné 

Projekt a jeho cíle, 
plánované aktivity i 
cílové skupiny nejsou 
v rozporu se strategickou 
částí SCLLD MAS Zubří 
země, kapitolou 3.8.1.1. 
a programovým rámcem 
a opatřením 1. Podpora 
bezpečnosti a komfortu 
nemotorové a hromadné 
dopravy. 

NE – Projekt a jeho cíle, plánované aktivity i cílové 
skupiny jsou v rozporu se strategickou částí SCLLD MAS 
Zubří země, kapitolou 3.8.1.1. a programovým rámcem 
a opatřením 1. Podpora bezpečnosti a komfortu 
nemotorové a hromadné dopravy. 
 
ANO – Projekt a jeho cíle, plánované aktivity i cílové 
skupiny nejsou v rozporu se strategickou částí SCLLD 
MAS Zubří země, kapitolou 3.8.1.1. a programovým 
rámcem a opatřením 1. Podpora bezpečnosti a 
komfortu nemotorové a hromadné dopravy. 
 
NEHODNOCENO 
NERELEVANTNÍ 

Žádost o podporu,  
Studie proveditelnosti, 
Programový rámec SCLLD. 
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Pořadové číslo 
(číslo kritéria 
v MS 2014+) 

Typ kritéria Druh kritéria Kritéria formálních 
náležitostí 

Hodnocení (nesplněno/splněno/ 
nehodnoceno/nerelevantní) 

Referenční dokument sloužící 
k ohodnocení kritéria 

6.1.2.1. Vylučovací Napravitelné 
Žádost o podporu je 
podána v předepsané 
formě. 

NE – Žádost o podporu není podána v předepsané formě. 
 
ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě. 
 
NEHODNOCENO 
NERELEVANTNÍ 

Žádost o podporu,  
Specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce, výzva č. 53. 

6.1.2.2. Vylučovací Napravitelné 
Žádost o podporu je 
podepsaná oprávněným 
zástupcem žadatele. 

NE – Žádost o podporu není podepsána oprávněným 
zástupcem žadatele. 
 
ANO – Žádost o podporu je podepsána oprávněným 
zástupcem žadatele. 
 
NEHODNOCENO 
NERELEVANTNÍ 

Žádost o podporu,  
Příloha žádosti – plná moc 
(doporučený vzor – Příloha č. 11 
Obecných pravidel pro žadatele a 
příjemce) 

6.1.2.3. Vylučovací Napravitelné 

Jsou doloženy všechny 
povinné přílohy 
požadované 
v dokumentaci výzvy MAS. 

NE – Nejsou doloženy všechny povinné přílohy nebo 
obsahově nesplňují náležitosti, které jsou uvedené ve 
Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce, výzva č. 
53 a výzvě a přílohách MAS. 
 
ANO – Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově 
splňují náležitosti, které jsou uvedené ve Specifických 
pravidlech pro žadatele a příjemce, výzva č. 53 a výzvě a 
přílohách MAS. 
 
NEHODNOCENO 
NERELEVANTNÍ 

Žádost o podporu,  
Přílohy žádosti o podporu,  
Specifická pravidla pro žadatele a 
příjemce, výzva č. 53,  
Text výzvy MAS Zubří země. 

6.1.2.4. Vylučovací Napravitelné 

Splňují přílohy nad rámec 
výzvy ŘO obsahové 
náležitosti požadované 
MAS? 

NE – Přílohy nad rámec výzvy ŘO neobsahují náležitosti 
požadované MAS. 
 

Nepovinné přílohy žádosti o 
podporu stanovené MAS,  
Text výzvy MAS Zubří země. 
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ANO – Přílohy nad rámec výzvy ŘO obsahují náležitosti 
požadované MAS. 
 
NEHODNOCENO 
NERELEVANTNÍ 

 

2. Věcné hodnocení projektu 

KRITÉRIA PRO AKTIVITU: TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY 
Pořadové číslo 
(číslo kritéria 
v MS 2014+) 

Typ 
kritéria Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokument sloužící 

k ohodnocení kritéria 

6.1.3.1. Hodnotící 

Finanční náročnost projektu. Celkové 
způsobilé výdaje se pro hodnocení 
zaokrouhlují matematicky na 1 desetinné 
místo. 

0 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu                                  
3 000 000,10 - 4 000 000 Kč. 
 
5 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu                               
2 000 000,10 - 3 000 000,00 Kč. 
 
10 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu                               
1 000 000,10 - 2 000 000,00 Kč. 
 
15 bodů – Celkové způsobilé výdaje činí max.                       
1000 000,00 Kč. 

Žádost o podporu, 
Rozpočet projektu 

Studie proveditelnosti 

6.1.3.2. Hodnotící 

Technická připravenost - bodovací kritérium 
se vztahuje k technické připravenosti 
projektu. Bude podpořen projekt, u něhož 
má žadatel ke dni podání žádosti o podporu 
platné pravomocné stavební povolení nebo 
souhlas s provedením ohlášeného 
stavebního záměru nebo účinnou 
veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební 

0 bodů - Projekt 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). 
 

Žádost o podporu, Stavební 
povolení nebo souhlas s 
provedením ohlášeného 
stavebního záměru nebo 

veřejnoprávní smlouvu nahrazující 
stavební povolení nebo 
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povolení nebo k žádosti přiloží čestné 
prohlášení, že realizace projektu nepodléhá 
stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí 
projektu nejsou stavební práce. 

10 bodů – 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 
k žádosti přiloží čestné prohlášení, že realizace projektu 
nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí 
projektu nejsou stavební práce. 

Čestné prohlášení žadatele, že není 
vyžadováno stavební povolení, 

ohlášení stavby 
ani jiné opatření stavebního úřadu 

6.1.3.3 Hodnotící 

Kategorie území dle typologie zmíněné ve 
Strategii regionálního rozvoje ČR na roky 
2014 – 2020, do které spadá obec/město, ve 
kterém se daný projekt realizuje. 

0 bodů – Obec/město, ve kterém se daný projekt realizuje, 
spadá do kategorie "Rozvojové území" dle typologie 
zmíněné ve Strategii regionálního rozvoje ČR na roky 2014 
– 2020. 
 
3 body – Obec/město, ve kterém se daný projekt realizuje, 
spadá do kategorie "Stabilizované území" dle typologie 
zmíněné ve Strategii regionálního rozvoje ČR na roky 2014 
– 2020. 
 
5 bodů – Obec/město, ve kterém se daný projekt realizuje, 
spadá do kategorie "Periferní území" dle typologie zmíněné 
ve Strategii regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020. 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Příloha č.3 výzvy MAS – Typologie 
území dle Strategie regionálního 
rozvoje ČR na roky 2014 – 2020 

6.1.4.1. Hodnotící 

Projekt zahrnuje vybudování nových 
parkovacích míst pro automobily (v areálu 
terminálu nebo v max. vzdálenosti do 200 
m od terminálu jako samostatné 
parkoviště). Při dokládání vybudování 
parkovacích míst pro automobily je nutné 
přiložit situační výkres s vyznačením 
parkovacích míst pro automobily a 
vzdálenostní kótou parkoviště od 
terminálu.  
 
(1. Preferované kritérium*) 

0 bodů – Projekt zahrnuje vybudování 0-1 nového 
parkovacího místa pro automobily (v areálu terminálu 
nebo v max. vzdálenosti do 200 m od terminálu jako 
samostatné parkoviště). 
 
10 bodů – Projekt zahrnuje vybudování 2-3 nových 
parkovacích míst pro automobily (v areálu terminálu nebo 
v max. vzdálenosti do 200 m od terminálu jako 
samostatné parkoviště). 
 
20 bodů – Projekt zahrnuje vybudování 4 a více nových 
parkovacích míst pro automobily (v areálu terminálu nebo 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Situační výkres / Koordinační 
situační výkres 
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v max. vzdálenosti do 200 m od terminálu jako 
samostatné parkoviště). 

6.1.4.2. Hodnotící 

Projekt zahrnuje realizaci nových pevných 
parkovacích míst pro kola v rámci 
terminálu. Při dokládání vybudování 
parkovacích míst pro kola je nutné 
přiložit situační výkres s vyznačením 
parkovacích míst pro kola. 
 
(2. Preferované kritérium*) 

0 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování 0-2 nových 
pevných parkovacích míst pro kola v rámci terminálu. 
 
5 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování 3-5 nových 
pevných parkovacích míst pro kola v rámci terminálu. 
 
10 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování 6-8 
nových pevných parkovacích míst pro kola v rámci 
terminálu. 
 
15 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování 9 a více 
nových pevných parkovacích míst pro kola v rámci 
terminálu. 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Situační výkres / Koordinační 
situační výkres 

6.1.4.3. Hodnotící 

Projekt řeší vybudování/modernizaci 
terminálu včetně přístupových komunikací 
pro pěší.  
 
 

0 bodů – Projekt řeší vybudování/ modernizaci terminálu 
bez přístupových komunikací pro pěší. 
 
5 bodů – Projekt řeší modernizaci terminálu včetně 
přístupových komunikací pro pěší. 
 
10 bodů – Projekt řeší vybudování terminálu včetně 
přístupových komunikací pro pěší. 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Projektová dokumentace 

6.1.4.4. Hodnotící 

Kritérium hodnotí, je-li součástí rozpočtu 
projektu ve způsobilých výdajích 
obnova/vysazení zeleně (stromy, keře, 
zelená stěna, zelená střecha). 

0 bodů - Součástí projektu nejsou úpravy venkovního 
prostranství (zeleň), nebo jsou v množství menším než 5 ks 
stromů, nebo 25 ks keřů. 
 
3 body - Součástí projektu je vysazení min. 5 ks stromů nebo 
min. 25 ks keřů, nebo se realizuje zelená stěna nebo zelená 
střecha. 
 
5 bodů - Součástí projektu je vysazení min. 10 ks stromů 
nebo min. 50 ks keřů (včetně). 

Žádost o podporu, 
Rozpočet projektu, 

Projektová dokumentace 
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* Preferované kritérium -  v případě shodného počtu bodů dvou či více projektů v rámci jedné výzvy rozhoduje počet bodů získaných u dvou hodnotících kritérií, s označením 1. preferované kritérium a 2. preferované kritérium. 
Preferovaná kritéria mají pro MAS větší důležitost než ostatní preferenční/hodnotící kritéria (více viz Jednací řád Výběrové komise MAS Zubří země, o.p.s. – příloha č. 2 Interních postupů MAS pro operační program IROP). 

 
 

KRITÉRIA PRO AKTIVITU: BEZPEČNOST DOPRAVY 
Pořadové číslo 
(číslo kritéria 
v MS 2014+) 

Typ 
kritéria Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokument sloužící 

k ohodnocení kritéria 

6.1.3.1. Hodnotící 

Finanční náročnost projektu. Celkové 
způsobilé výdaje se pro hodnocení 
zaokrouhlují matematicky na 1 desetinné 
místo. 

0 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu                                  
3 000 000,10 - 4 000 000 Kč. 
 
5 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu                               
2 000 000,10 - 3 000 000,00 Kč. 
 
10 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu                               
1 000 000,10 - 2 000 000,00 Kč. 
 
15 bodů – Celkové způsobilé výdaje činí max.                       
1000 000,00 Kč. 

Žádost o podporu, 
Rozpočet projektu 

Studie proveditelnosti 

6.1.3.2. Hodnotící 

Technická připravenost - bodovací kritérium 
se vztahuje k technické připravenosti 
projektu. Bude podpořen projekt, u něhož 
má žadatel 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 k žádosti přiloží čestné 
prohlášení, že realizace projektu nepodléhá 
stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí 
projektu nejsou stavební práce. 

0 bodů - Projekt 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). 
 
10 bodů – 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 k žádosti přiloží čestné prohlášení, že 

Žádost o podporu, Stavební 
povolení nebo souhlas s 
provedením ohlášeného 
stavebního záměru nebo 

veřejnoprávní smlouvu nahrazující 
stavební povolení nebo 

Čestné prohlášení žadatele, že 
není vyžadováno stavební 
povolení, ohlášení stavby 

ani jiné opatření stavebního úřadu 
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realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení 
(ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební 
práce. 

6.1.3.3 Hodnotící 
Kategorie území dle typologie zmíněné ve 
Strategii regionálního rozvoje ČR na roky 2014 
– 2020, do které spadá obec/město, ve 
kterém se daný projekt realizuje. 

0 bodů – Obec/město, ve kterém se daný projekt 
realizuje, spadá do kategorie "Rozvojové území" dle 
typologie zmíněné ve Strategii regionálního rozvoje ČR na 
roky 2014 – 2020. 
 
3 body – Obec/město, ve kterém se daný projekt realizuje, 
spadá do kategorie "Stabilizované území" dle typologie 
zmíněné ve Strategii regionálního rozvoje ČR na roky 2014 
– 2020. 
 
5 bodů – Obec/město, ve kterém se daný projekt 
realizuje, spadá do kategorie "Periferní území" dle 
typologie zmíněné ve Strategii regionálního rozvoje ČR na 
roky 2014 – 2020. 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Příloha č.3 výzvy MAS – Typologie 
území dle Strategie regionálního 
rozvoje ČR na roky 2014 – 2020 

6.1.5.1. Hodnotící 

Projektem řešená komunikace pro pěší se 
nachází v blízkosti (tj.  prochází / křižuje / 
těsně obtéká / navazuje na pozemek) 
následujících objektů: školy, dětská nebo 
sportovní hřiště, autobusové nebo vlakové 
zastávky, zdravotnické zařízení, zařízení 
sociální péče, hřbitov, obecní úřad a obchod 
se smíšeným zbožím a sídla podniku s více 
než 20-ti zaměstnanci. Za průkazné doložení 
naplnění tohoto kritéria se považuje 
situační výkres, z kterého bude zřejmá 
definovaná „blízkost“ komunikace pro pěší 
s uvedenými objekty. 
(1. Preferované kritérium*) 

0 bodů – Projekt neřeší komunikaci pro pěší v blízkosti 
žádného z objektů vyjmenovaných v kritériu. 
 
5 bodů - Projekt řeší komunikaci pro pěší v blízkosti 
jednoho z objektů vyjmenovaných  v kritériu. 
 
10 bodů – Projekt řeší komunikaci pro pěší v blízkosti 
dvou objektů vyjmenovaných v kritériu. 
 
15 bodů – Projekt řeší komunikaci pro pěší v blízkosti tří 
objektů vyjmenovaných v kritériu. 
 
20 bodů – Projekt řeší komunikaci pro pěší v blízkosti 
čtyř a více objektů vyjmenovaných v kritériu. 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Situační výkres / Koordinační 
situační výkres 

6.1.5.2. Hodnotící V rámci projektu je řešena přímá návaznost 
komunikací pro pěší na přechod pro chodce 

0 bodů – V rámci projektu není řešena přímá návaznost 
komunikací pro pěší na přechod pro chodce nebo na 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 
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nebo na místa pro přecházení a osvětlení 
přechodu pro chodce nebo místa pro 
přecházení. Za průkazné doložení naplnění 
tohoto kritéria se považuje situační výkres 
se zákresem  návaznosti komunikací pro pěší 
na přechod pro chodce nebo na místa pro 
přecházení či osvětlení přechodu pro chodce 
nebo míst pro přecházení.  
(2. Preferované kritérium*) 

místa pro přecházení a ani osvětlení přechodu pro 
chodce nebo místa pro přecházení. 
 
5 bodů –  Projekt řeší osvětlení stávajícího/nového 
přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení. 
 
10 bodů – V rámci projektu je řešena přímá návaznost 
komunikací pro pěší na 1 přechod pro chodce nebo na 1 
místo pro přecházení. 
 
15 bodů – V rámci projektu je řešena přímá návaznost 
komunikací pro pěší na alespoň 1 přechod pro chodce 
nebo na 1 místo pro přecházení, současně s realizací 
osvětlení stávajícího/nového přechodu pro chodce nebo 
místa pro přecházení. 

Projektová dokumentace 
Situační výkres / Koordinační 

situační výkres 

6.1.5.3. Hodnotící 

Dopad projektu na území - bodové 
hodnocení kritéria se vztahuje k míře 
dopadu projektu na území, v němž je 
projekt realizován - počet obcí nebo 
místních částí. Principem nastavení kritéria 
je zvýhodnění projektů s vyšším dopadem 
na území. Při dokládání dopadu projektu na 
území je nutné přiložit situační výkres 
průběhu komunikací pro pěší s vyznačením 
obcí a místních částí, kterých se realizace 
projektu dotýká. 
 

0 bodů - Projekt má dopad na území 1 obce nebo místní 
části. 
 
5 bodů - Projekt má dopad na území 2 obcí nebo části 
obcí. 
 
10 bodů - Projekt má dopad na území 3 a více obcí nebo 
části obcí. 

Žádost, 
Studie proveditelnosti, 

Situační výkres / Koordinační 
situační výkres 

6.1.5.4. Hodnotící 
V rámci projektu je řešena přímá návaznost 
komunikací pro pěší k nástupnímu místu 
zastávky veřejné dopravy. 

0 bodů – V rámci projektu není řešena přímá návaznost 
komunikací pro pěší k nástupnímu místu zastávky veřejné 
dopravy. 
 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Projektová dokumentace 
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* Preferované kritérium -  v případě shodného počtu bodů dvou či více projektů v rámci jedné výzvy rozhoduje počet bodů získaných u dvou hodnotících kritérií, s označením 1. preferované kritérium a 2. preferované kritérium. 
Preferovaná kritéria mají pro MAS větší důležitost než ostatní preferenční/hodnotící kritéria (více viz Jednací řád Výběrové komise MAS Zubří země, o.p.s. – příloha č. 2 Interních postupů MAS pro operační program IROP). 

 
 

KRITÉRIA PRO AKTIVITU: CYKLODOPRAVA 
Pořadové číslo 
(číslo kritéria 
v MS 2014+) 

Typ 
kritéria Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokument sloužící 

k ohodnocení kritéria 

6.1.3.2. Hodnotící 

Technická připravenost - bodovací kritérium 
se vztahuje k technické připravenosti 
projektu. Bude podpořen 
projekt, u něhož má žadatel 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 k žádosti přiloží čestné 
prohlášení, že realizace projektu nepodléhá 
stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí 
projektu nejsou stavební práce. 

0 bodů - Projekt 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). 
 
10 bodů – 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 k žádosti přiloží čestné prohlášení, že 
realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení 
(ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce. 

Žádost o podporu, Stavební 
povolení nebo souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru 
nebo veřejnoprávní smlouvu 

nahrazující stavební povolení nebo 
Čestné prohlášení žadatele, že není 

vyžadováno stavební povolení, 
ohlášení stavby 

ani jiné opatření stavebního úřadu 

6.1.3.3 Hodnotící 
Kategorie území dle typologie zmíněné ve 
Strategii regionálního rozvoje ČR na roky 
2014 – 2020, do které spadá obec/město, ve 
kterém se daný projekt realizuje. 

0 bodů – Obec/město, ve kterém se daný projekt 
realizuje, spadá do kategorie "Rozvojové území" dle 
typologie zmíněné ve Strategii regionálního rozvoje ČR 
na roky 2014 – 2020. 
 
3 body – Obec/město, ve kterém se daný projekt 
realizuje, spadá do kategorie "Stabilizované území" dle 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Příloha č.3 výzvy MAS – Typologie 
území dle Strategie regionálního 
rozvoje ČR na roky 2014 – 2020 

5 bodů – V rámci projektu je řešena přímá návaznost 
komunikací pro pěší k nástupnímu místu zastávky veřejné 
dopravy. 
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typologie zmíněné ve Strategii regionálního rozvoje ČR 
na roky 2014 – 2020. 
 
5 bodů – Obec/město, ve kterém se daný projekt 
realizuje, spadá do kategorie "Periferní území" dle 
typologie zmíněné ve Strategii regionálního rozvoje ČR 
na roky 2014 – 2020. 

6.1.6.1. Hodnotící 
Délka nově vybudovaných cyklostezek.  
 
(1. Preferované kritérium) 

0 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování nových 
cyklostezek v délce 0 – 200,00 m v součtů různých úseků. 
 
5 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování nových 
cyklostezek v délce 200,01 – 500,00 m v součtů různých 
úseků. 
 
10 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování nových 
cyklostezek v délce 500,01 – 1000,00 m v součtů různých 
úseků. 
 
15 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování nových 
cyklostezek v délce 1000,01 – 1500,00 m v součtů 
různých úseků. 
 
20 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování nových 
cyklostezek v délce větší než 1500,01 m v součtů různých 
úseků. 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti, 

Rozpočet projektu 
Projektová dokumentace 

6.1.6.2. Hodnotící 

Napojení na stávající cyklistickou 
infrastrukturu - bodové hodnocení kritéria 
se vztahuje k napojení projektem 
vybudované cyklostezky na stávající 
cyklostezky a cyklotrasy. Principem 
nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s 
napojením na stávající cyklostezku nebo 
cyklotrasu na jedné straně nebo na obou 

0 bodů – Projektem vybudovaná cyklostezka není 
napojena na stávající cyklostezku nebo cyklotrasu. 
 
7 bodů – Projektem vybudovaná cyklostezka je 
napojena na stávající cyklostezku nebo cyklotrasu na 
1 straně. 
 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti, 

Situační výkres / Koordinační 
situační výkres 
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stranách nově realizované cyklostezky. Při 
dokládání napojení na stávající 
cyklostezku nebo cyklotrasu je nutné 
přiložit situační výkres průběhu 
cyklostezky s vyznačením napojení na 
stávající cyklostezky a cyklotrasy.  
(2. Preferované kritérium*) 

15 bodů – Projektem vybudovaná cyklostezka je 
napojena na stávající cyklostezku nebo cyklotrasu na 
obou stranách. 

6.1.6.3. Hodnotící 

Projekt zahrnuje realizaci nových pevných 
parkovacích míst pro kola v bezprostřední 
blízkosti cyklostezky. Při dokládání 
vybudování parkovacích míst pro kola je 
nutné přiložit situační výkres průběhu 
cyklostezky s vyznačením parkovacích míst 
pro kola. 

0 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování 0-1 
nového pevného parkovacího místa pro kola 
v bezprostřední blízkosti cyklostezky. 
 
5 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování 2-4 
nových pevných parkovacích míst pro kola 
v bezprostřední blízkosti cyklostezky. 
 
10 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování 5-7 a více 
nových pevných parkovacích míst pro kola 
v bezprostřední blízkosti cyklostezky. 
 
15 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování 8 a více 
nových pevných parkovacích míst pro kola 
v bezprostřední blízkosti cyklostezky. 
 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti, 

Situační výkres / Koordinační 
situační výkres 

6.1.6.4. Hodnotící 

Projekt zahrnuje vybaven mobiliářem 
v bezprostřední blízkosti cyklostezky. 
Mobiliářem se v tomto případě rozumí: 
přístřešek, lavička, stůl, odpadkový koš a 
informační tabule. 

0 bodů – Projekt nezahrnuje vybavení mobiliářem 
v bezprostřední blízkosti cyklostezky. 
 
3 bodů – Projekt zahrnuje vybavení alespoň 2 libovolných  
vyjmenovaných prvků mobiliáře, v bezprostřední blízkosti 
cyklostezky. 
 
5 bodů – Projekt zahrnuje vybavení alespoň 3 a více 
libovolných vyjmenovaných prvků mobiliáře, 
v bezprostřední blízkosti cyklostezky. 

Žádost o podporu, 
Studie proveditelnosti 

Rozpočet projektu 
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6.1.6.5. Hodnotící 

Dopad projektu na území - bodové 
hodnocení kritéria se vztahuje k míře 
dopadu projektu na území, v němž je 
projekt realizován - počet obcí nebo 
místních částí. Principem nastavení kritéria 
je zvýhodnění projektů s vyšším dopadem 
na území. Při dokládání dopadu projektu na 
území je nutné přiložit situační výkres 
průběhu cyklostezky s vyznačením obcí a 
místních částí, kterých se realizace projektu 
výstavby cyklostezky dotýká. 

0 bodů - Projekt má dopad na území 1 obce nebo místní 
části. 
 
5 bodů - Projekt má dopad na území 2 obcí nebo části 
obcí. 
 
10 bodů - Projekt má dopad na území 3 a více obcí nebo 
části obcí. 

Žádost, 
Studie proveditelnosti, 

Situační výkres / Koordinační 
situační výkres 

* Preferované kritérium -  v případě shodného počtu bodů dvou či více projektů v rámci jedné výzvy rozhoduje počet bodů získaných u dvou hodnotících kritérií, s označením 1. preferované kritérium a 2. preferované kritérium. 
Preferovaná kritéria mají pro MAS větší důležitost než ostatní preferenční/hodnotící kritéria (více viz Jednací řád Výběrové komise MAS Zubří země, o.p.s. – příloha č. 2 Interních postupů MAS pro operační program IROP). 

 
 

Projekt úspěšně projde věcným hodnocením, když získá minimálně 44 bodů (z 80). 


