Platnost od: 29.7.2019

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 5 - Bezpečná a udržitelná doprava II.
Integrované strategie MAS TŘEBOŇSKO O.P.S.
Název výzvy MAS: 5.výzva MAS Třeboňsko, o.p.s.-IROP-Bezpečná a udržitelná doprava II.
Číslo výzvy MAS: 288/06_16_038/CLLD_16_01_052
Název výzvy ŘO: Výzva č. 53 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Specifická pravidla (verze, platnost) : verze 1.3, platnost od 10.1.2019
Obecná pravidla (verze, platnost ): verze 1.12, platnost od 6.3.2019
Číslo výzvy ŘO: 53.
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:

Název kritéria věcného hodnocení (seřazena dle priorit)
VH 1 - Počet obyvatel obce, ve které se daný projekt realizuje

Vyhodnocení kritéria
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má méně než 500 obyvatel.
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 500 až 2999 obyvatel.
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 3000 až 4999 obyvatel.
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 5000 až 6999 obyvatel.
Obec, na jejímž území je projekt realizován, má minimálně 7000 obyvatel.

Max.počet bodů
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Zdroj informací
Počet obyvatel v obcích ČR k
31.12.posledního roku zveřejněného ČSÚ
(zveřejněný k datu vyhlášení výzvy).

Zdůvodnění:
VH2 - Projekt přispěje ke svedení pěších z pozemní komunikace v délce alespoň 50% délky chodníku, který je předmětem projektu
Projekt přispívá ke svedení pěších ze silnice II. třídy a vyšší v délce alespoň 50% délky chodníku, který je předmětem projektu, tj. 50% a více.

20

Projekt přispívá ke svedení pěších ze silnice III. třídy a místních komunikací v délce alespoň 50% délky chodníku, který je předmětem projektu, tj. 50% a více.
Projekt nesvede pěší ze silnice nebo komunikace v délce alespoň 50% délky chodníku, který je předmětem projektu, tj. 0% - 49,9%.
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0

Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

Projekt zajišťuje přístup alespoň k 1 objektu občanské vybavenosti tím, že je realizován max. 50 metrů od hlavního vchodu do objektu občanské vybavenosti a
zároveň tento hlavní vchod propojen s předmětem projektu prostřednictvím přístupové komunikace pro pěší.

20

Studie proveditelnosti
Projektová dokumentace
Žádost o dotaci

Projekt nezajišťuje přístup alespoň k 1 objektu občanské vybavenosti.

0

Součástí projektu ve způsobilých výdajích je výsadba doprovodné zeleně (realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na
životní prostředí). Pro přidělení 10 bodů není rozhodujícíc rozsah doprovodné zeleně.

10

Projektová dokumentace, Rozpočet

VH4 - Součástí projektu je výsadba doprovodné zeleně (realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních
vlivů na životní prostředí)
Zdůvodnění:

Součástí projektu není ve způsobilých výdajích výsadba doprovodné zeleně (realizace zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů
na životní prostředí).

0

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

VH5 - Výstavba nového chodníku, podchodu, lávky, přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení

Projekt zajišťuje výstavbu alespoň 1 nového chodníku, podchodu, lávky, přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení.
Projekt nezajišťuje výstavbu alespoň 1 nového chodníku, podchodu, lávky, přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení.
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Projektová dokumentace
Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

Zdůvodnění:
VH3 - Přístup k objektům občanské vybavenosti
Pod pojmem objekt občanské vybavenosti se v tomto případě rozumí mateřská škola, základní škola, obecní úřad, pošta, lékárna nebo
prodejna potravin. Vzdáleností od objektu občanské vybavenosti se rozumí vzdálenost po přístupové komunikaci pro pěší k hlavnímu
vchodu do objektu občanské vybavenosti.
Zdůvodnění:

Zdůvodnění:

Dosažený počet bodů:
Výsledek hodnocení:

□ žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení
□ žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou
□ žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení
Výběrová komise

místo jednání:
jméno

příjmení

Přítomní členové výběrového orgánu svým podpisem tohoto zápisu potvrzují výsledek věcného hodnocení.
Přílohou je prezenční listina z jednání.

podpis

Bodový zisk

