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KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ – SPOLEČNÁ PRO VŠECHNA KRITÉRIA  

Číslo  Kritéria věcného hodnocení  Hodnocení (bodová kritéria) Zdroj informací Proveditelnost 

K1 Výše způsobilých výdajů na 

projekt v čase podání 

žádosti o podporu 

15 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou k datu podání žádosti nižší 

než 500 000 Kč  

10 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou k datu podání žádosti nižší 

než 900 000 Kč a vyšší nebo rovno 500 000 Kč 

0 bodů – Celkové způsobilé výdaje jsou k datu podání žádosti 900 

000 Kč a více 

Žádost o podporu  

Studie proveditelnosti 

Hospodárnost  
 

K2 V projektu jsou uvedena 

rizika v realizační fázi i ve 

fázi udržitelnosti a způsoby 

jejich eliminace 

V případě, že u všech tří tvrzení je odpověď ANO, žadatel získá:  

15 bodů: 

- V projektu jsou uvedena min. tři rizika jak v realizační 

fázi, tak i ve fázi udržitelnosti.  

- V projektu je uveden ke každému riziku i způsob 

eliminace tohoto rizika.  

- V projektu jsou uvedena ke každé oblasti (technická, 

finanční, právní i provozní) min. 3 rizika. 

V případě, že je u jednoho z následujících tří tvrzení odpověď NE, 

žadatel získá:  

10 bodů: 

- V projektu jsou uvedena min. tři rizika jak v realizační 

fázi, tak i ve fázi udržitelnosti.  

- V projektu je uveden ke každému riziku i způsob 

eliminace tohoto rizika.  

- V projektu jsou uvedena ke každé oblasti (technická, 

finanční, právní i provozní) min. 3 rizika. 

V případě, že je alespoň u dvou tvrzení odpověď NE, žadatel získá:  

0 bodů: 

Žádost o podporu  

Studie proveditelnosti 

Proveditelnost  
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- V projektu jsou uvedena min. tři rizika jak v realizační 

fázi, tak i ve fázi udržitelnosti.  

- V projektu je uveden ke každému riziku i způsob 

eliminace tohoto rizika.  

- V projektu jsou uvedena ke každé oblasti (technická, 

finanční, právní i provozní) min. 3 rizika. 

 

KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ – AKTIVITA BEZPEČNOST DOPRAVY  

Číslo  Kritéria věcného hodnocení  Hodnocení (bodová kritéria) Zdroj informací Proveditelnost 

K3 Projekt zajišťuje bezbariérový 

přístup k zastávkám veřejné 

hromadné dopravy 

10 bodů – Projekt zajišťuje přístup k 1 a více zastávkám veřejné 

dopravy 

0 bodů – Projekt nezajišťuje přístup k zastávce veřejné dopravy 

Studie proveditelnosti Potřebnost  
 

K4 Projekt zahrnuje veřejné 

osvětlení komunikace pro pěší, 

nebo další bezpečnostní prvky  

10 bodů – Projekt zahrnuje realizaci/modernizaci veřejného 

osvětlení vybudované komunikace pro pěší, nebo 

bezpečnostních prvků (viz Specifická pravidla výzvy, kap. 3.4.5 

Způsobilé výdaje, podkapitola Způsobilé výdaje na hlavní 

aktivity projektu, Stavba, Výdaje na realizaci prvků zvyšujících 

bezpečnost pěší dopravy) 

0 bodů – Projekt nezahrnuje realizaci/modernizaci veřejného 

osvětlení vybudované komunikace pro pěší, nebo 

bezpečnostních prvků  

Studie proveditelnosti 

 

Potřebnost  
Efektivnost  

K5 Projekt zajišťuje přístup k 

přechodům pro chodce nebo 

místům pro přecházení 

15 bodů – Projekt zajišťuje přístup ke 2 a více přechodům nebo 

místům pro přecházení 

10 bodů – Projekt zajišťuje přístup k 1 přechodu nebo místu pro 

přecházení 

0 bodů – Projekt nezajišťuje přístup k přechodu nebo místu pro 

přecházení 

Studie proveditelnosti Potřebnost  
Efektivnost 
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K6 Součástí projektu jsou úpravy 

venkovního prostranství spojené 

s výsadbou zeleně (stromy a 

keře) 

5 bodů – Projekt zahrnuje úpravy venkovního prostranství 

spojené s výsadbou stromů a keřů 

0 bodů – Projekt nezahrnuje úpravy venkovního prostranství 

spojené s výsadbou stromů a keřů 

Studie proveditelnosti 

 

Efektivnost 

K7 Plocha nově 

vybudovaných/rekonstruovaných 

komunikací pro pěší v součtu 

různých úseků 

20 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování 

nových/rekonstruovaných chodníků o ploše větší než 150 m2 

10 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování 

nových/rekonstruovaných chodníků o ploše 30,01 m2 - 150 m2  

0 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování 

nových/rekonstruovaných chodníků o ploše 0 m2 - 30 m2  

Studie proveditelnosti 

Projektová dokumentace 

Efektivnost 

 
KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ – AKTIVITA CYKLODOPRAVA  

Číslo  Kritéria věcného 

hodnocení  

Hodnocení (bodová kritéria) Zdroj informací Proveditelnost 

K8 Projekt je navržen k 

propojení území se 

systémem integrované 

dopravy 

10 bodů – Projekt zahrnuje realizaci cyklostezky směřující bezprostředně 

k přestupnímu uzlu/stanici/zastávce veřejné dopravy obsluhované 

linkami v systému integrované dopravy (systému integrovaných veřejných 

služeb v přepravě cestujících ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb.) 

0 bodů – Projekt nezahrnuje realizaci směřující bezprostředně k 

přestupnímu uzlu/stanici/zastávce veřejné dopravy obsluhované linkami v 

systému integrované dopravy 

Studie proveditelnosti Efektivnost 

K9 Projektem řešená 

cyklostezka je 

napojena na stávající 

cyklistickou 

infrastrukturu 

10 bodů – Projektem řešená cyklostezka se přímo napojuje na stávající 

liniovou cyklistickou infrastrukturu 

0 bodů – Projektem řešená cyklostezka se přímo nenapojuje na stávající 

liniovou cyklistickou infrastrukturu 

Studie proveditelnosti Efektivnost 

K10 Součástí projektu jsou 

úpravy venkovního 

15 bodů – Projekt zahrnuje úpravy venkovního prostranství ve vazbě na 

budování drobné infrastruktury - min. 2 typy drobné infrastruktury  

Studie proveditelnosti 

 

Efektivnost 
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prostranství ve vazbě 

na budování drobné 

infrastruktury (stojany 

pro kola, odpočívadla a 

jejich vybavení 

lavičkami, stolky, 

osvětlením, 

informačními tabulemi 

a přístřešky) 

10 bodů – Projekt zahrnuje úpravy venkovního prostranství ve vazbě na 

budování drobné infrastruktury - min. 1 typ drobné infrastruktury  

0 bodů – Projekt nezahrnuje úpravy venkovního prostranství ve vazbě na 

budování drobné infrastruktury 

K11 Součástí projektu jsou 

úpravy venkovního 

prostranství spojené s 

výsadbou zeleně 

(stromy a keře) 

5 bodů – Projekt zahrnuje úpravy venkovního prostranství spojené s 

výsadbou stromů a keřů 

0 bodů – Projekt nezahrnuje úpravy venkovního prostranství spojené s 

výsadbou stromů a keřů 

Studie proveditelnosti Efektivnost 

K12 Délka nově 

vybudovaných 

cyklostezek 

20 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování nových cyklostezek v 

délce větší než 500 m v součtů různých úseků 

10 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování nových cyklostezek v 

délce 300–500 m v součtů různých úseků 

0 bodů – Realizací projektu dojde k vybudování nových cyklostezek v 

délce do 300 v součtů různých úseků 

Studie proveditelnosti 

Projektová dokumentace 

Efektivnost 

 

 

Název Počet kritérií Maximální bodový zisk Minimální počet bodů pro kladné věcné hodnocení 

Bezpečnost dopravy 7 90 bodů 45 bodů 

Cyklodoprava 7 90 bodů 45 bodů 

 


