
Platnost od:

Číslo Název kritéria Refereﾐčﾐí dokuﾏeﾐt Popis pro hodﾐoIeﾐí
HodﾐoIeﾐí 

(body)

Přiděleﾐé 
hodﾐoIeﾐí

Odůvodﾐěﾐí

V projektu jsou uvedeﾐa hlavﾐí rizika v realizačﾐí fázi i ve fázi 
udržitelﾐosti projektu a jsou uvedeﾐy způsoHy jejiIh eliﾏiﾐaIe.

ヱヰ Hodů

V projektu jsou uvedeﾐa hlavﾐí rizika v realizačﾐí fázi i ve fázi 
udržitelﾐosti projektu, ale ﾐejsou uvedeﾐy způsoHy jejiIh eliﾏiﾐaIe.

5 Hodů

V projektu ﾐejsou uvedeﾐa hlavﾐí rizika v realizačﾐí fázi i ve fázi 
udržitelﾐosti projektu a ﾐejsou uvedeﾐy způsoHy jejiIh eliﾏiﾐaIe.

ヰ Hodů

Projekt zajišťuje přístup k víIe ﾐež jedﾐoﾏu přeIhodu pro IhodIe ﾐeHo 
ﾏístůﾏ pro přeIházeﾐí.

ヱヰ Hodů

Projekt zajišťuje přístup k víIe ﾐež jedﾐoﾏu přeIhodu pro IhodIe ﾐeHo 
ﾏístůﾏ pro přeIházeﾐí.

ヰ Hodů

V projektu jsou řešeﾐa ヲ a víIe prvků zvyšujíIí Hezpečﾐost pěší dopravy 
ふosvětleﾐí, podIhody, lávky, záHradlí apod. viz SpeIifiIká pravidlaぶ.

ヱヰ Hodů 

V projektu je realizováﾐ ヱ prvek zvyšujíIí Hezpečﾐost pěší dopravy 
ふosvětleﾐí, podIhody, lávky, záHradlí apod. viz SpeIifiIká pravidlaぶ.

5 Hodů

V projektu ﾐejsou řešeﾐa další prvky zvyšujíIí Hezpečﾐost pěší dopravy 
ふosvětleﾐí, podIhody, lávky, záHradlí apod. viz SpeIifiIká pravidlaぶ.

ヰ Hodů

3.

V projektu jsou realizovaﾐé prvk┞ 
zv┞šujíIíIh Hezpečﾐosti pěší doprav┞ 
ふosvětleﾐí, podIhod┞, lávk┞, záHradlí 
apod. viz SpeIifiIké pravidlaぶ

ふAspekt účelnosti a potřebnostiぶ

žádost o podporu, studie proveditelﾐosti

VěIﾐé hodﾐoIeﾐí žádosti o podporu v opatřeﾐí č. ヱ Bezpečﾐá doprava Iﾐtegrovaﾐé strategie MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. 

Koﾐtrolﾐí list pro věIﾐé hodﾐoIeﾐí žádosti o podporu v opatřeﾐí č. ヱ Bezpečﾐá doprava

Název výzvy MAS: MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. - IROP - )výšeﾐí Hezpečﾐosti doprav┞
Číslo výzvy MAS: 5
Název výzvy ŘO: Udržitelﾐá doprava - iﾐtegrovaﾐé projekt┞ CLLD

1.

V projektu jsou uvedeﾐa hlavﾐí rizika v 
realizačﾐí fázi i ve fázi udržitelﾐosti 
projektu a způsoH┞ jejiIh eliﾏiﾐaIe.

(Aspekt proveditelnosti)

žádost o podporu, studie proveditelﾐosti

2.

Projekt zajišťuje přístup k přeIhodůﾏ pro 
IhodIe ﾐeHo ﾏístůﾏ pro přeIházeﾐí.

ふAspekt účelnosti a potřebnostiぶ

žádost o podporu, studie proveditelﾐosti

Schvalovatel: doporučeno

SpeIifiIká pravidla: verze 1.2, platnost 29. 6. 2018

OHeIﾐá pravidla: verze 1.11, platnost 15. 5. 2018

Číslo výzvy ŘO: 53.

Název projektu:
Registračﾐí číslo projektu:
Žadatel:
Hodnotitel: doporučeno



Projekteﾏ ﾐavržeﾐé HezHarierové koﾏuﾐikaIe ﾐavazují ﾐa HezHariérové 
koﾏuﾐikaIe v okolí.

ヱヰ Hodů

Projekteﾏ ﾐavržeﾐé HezHariérové koﾏuﾐikaIe ﾐeﾐavazují ﾐa 
HezHariérové koﾏuﾐikaIe v okolí.

ヰ Hodů

Celkový počet Hodů 0

Miﾐiﾏálﾐí počet Hodů, aH┞ projekt uspěl je ヲヰ Hodů. Ma┝iﾏálﾐí počet Hodů je 4ヰ.

Složeﾐí 
komise:

Podpis┞ přítoﾏﾐýIh čleﾐů hodﾐotíIí koﾏise:

Jﾏéﾐo a podpis zapisovatele:

Jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí:

Datuﾏ a ﾏísto koﾐáﾐí hodﾐotíIí koﾏise:

žádost o podporu, studie proveditelﾐosti

Jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí:

Jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí:

Jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí:

Projekteﾏ ﾐavržeﾐé HezHarierové 
koﾏuﾐikaIe ﾐavazují ﾐa HezHariérové 
koﾏuﾐikaIe v okolí.

ふAspekt účelnosti a potřebnostiぶ

4.

)ávěrečﾐé v┞jádřeﾐí koﾏise ふkoﾏise doporučuje/ﾐedoporučuje projekt k 
podpořeぶ


