
Příloha č. ヲ Kritéria pro věIﾐé hodﾐoIeﾐí projektu

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)

Žadatel ﾏá ke dﾐi podáﾐí Žádosti o podporu platﾐé staveHﾐí povoleﾐí ﾐeHo ohlášeﾐí 
ﾐeHo souhlas s provedeﾐíﾏ ohlášeﾐého staveHﾐího záﾏěru ﾐeHo účiﾐﾐou 
veřejﾐoprávﾐí sﾏlouvu ﾐahrazujíIí staveHﾐí povoleﾐí ﾐeHo jiﾐý dokuﾏeﾐt opravňujíIí 
k provedeﾐí stavHy dle SpeIifiIkýIh pravidel.

ヱヰ Hodů

Žadatel ﾐeﾏá ke dﾐi podáﾐí Žádosti o podporu platﾐé staveHﾐí povoleﾐí ﾐeHo 
ohlášeﾐí ﾐeHo souhlas s provedeﾐíﾏ ohlášeﾐého staveHﾐího záﾏěru ﾐeHo účiﾐﾐou 
veřejﾐoprávﾐí sﾏlouvu ﾐahrazujíIí staveHﾐí povoleﾐí ﾐeHo jiﾐý dokuﾏeﾐt opravňujíIí 
k provedeﾐí stavHy dle SpeIifiIkýIh pravidel.

ヰ Hodů

V projektu jsou uvedeﾐa 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 ﾐejsou uvedeﾐa rizika v realizačﾐí fázi a/ﾐeHo ve fázi udržitelﾐosti projektu 
a/ﾐeHo ﾐejsou uvedeﾐy způsoHy jejiIh eliﾏiﾐaIe. ヰ Hodů

Délka rekoﾐstrukIe/ﾏoderﾐizaIe IyklistiIké iﾐfrastruktury je větší ﾐež ヲ kﾏ. ヲヰ Hodů

Délka rekoﾐstrukIe/ﾏoderﾐizaIe IyklistiIké iﾐfrastruktury je od ヱ kﾏ do ヲ kﾏ včetﾐě. ヱヰ Hodů

Délka rekoﾐstrukIe/ﾏoderﾐizaIe IyklistiIké iﾐfrastruktury je ﾏéﾐě ﾐež ヱ kﾏ. ヰ Hodů

Projekt zahrﾐuje úpravy veﾐkovﾐího prostraﾐství ve vazHě ﾐa HudouIí droHﾐé 
iﾐfrastruktury - ﾏiﾐ. ヲ typy droHﾐé iﾐfrastruktury. ヱヰ Hodů 

Projekt zahrﾐuje úpravy veﾐkovﾐího prostraﾐství ve vazHě ﾐa HudouIí droHﾐé 
iﾐfrastruktury - ﾏiﾐ. ヱ typ droHﾐé iﾐfrastruktury. 5 Hodů

Projekt ﾐezahrﾐuje úpravy veﾐkovﾐího prostraﾐství ve vazHě ﾐa Hudováﾐí droHﾐé 
infrastruktury.

ヰ Hodů

Projekt zahrﾐuje realizaIi ﾐovýIh parkovaIíIh ﾏíst pro jízdﾐí kola. ヲヰ Hodů

Projekt ﾐezahrﾐuje realizaIi ﾐovýIh parkovaIíIh ﾏíst pro jízdﾐí kola. ヰ Hodů

Celkový počet Hodů

Miﾐiﾏálﾐí počet Hodů, aH┞ projekt uspěl je ン5 Hodů. Ma┝iﾏálﾐí počet Hodů je 70.

3.

Délka rekoﾐstrukIe/ﾏoderﾐizaIe 
I┞klistiIké iﾐfrastruktur┞ v kﾏ.

ふAspekt účelnosti a potřebnostiぶ

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti

VěIﾐé hodﾐoIeﾐí žádosti o podporu v 7. výzvě IROP s ﾐázveﾏ – "MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. – IROP – Rozvoj I┞klodoprav┞" – aktivita 
Cyklodoprava 

1.

TeIhﾐiIká připraveﾐost projektu.

(Aspekt proveditelnosti)

Žádost o podporu, StaveHﾐí 
povoleﾐí ﾐeHo ohlášeﾐí ﾐeHo 
souhlas s provedeﾐíﾏ 
ohlášeﾐého staveHﾐího záﾏěru 
ﾐeHo veřejﾐoprávﾐí sﾏlouva 
ﾐahrazujíIí staveHﾐí povoleﾐí

2.

V projektu jsou uvedena 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 
proveditelnosti

4.

MoHiliář - Součástí projektu jsou 
úprav┞ veﾐkovﾐího prostraﾐství ve 
vazHě ﾐa Hudováﾐí droHﾐé 
iﾐfrastruktur┞ ふodpočívadla a jejiIh 
v┞Haveﾐí lavičkaﾏi, stolk┞, osvětleﾐíﾏ, 
iﾐforﾏačﾐíﾏi taHuleﾏi a přístřešk┞ぶ.

ふAspekt potřebnostiぶ

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti

5.

Projekt zahrﾐuje realizaIi ﾐovýIh 
parkovaIíIh ﾏíst pro jízdﾐí kola.

ふAspekt efektivnosti a účelnostiぶ

Žádost o podporu, Studie 
proveditelnosti


