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Kritéria pro věcného hodnocení výzvy IROP č. 12 Místní akční skupina Hlinecko, z.s. – 

IROP 1 - Cesty domů (cyklodoprava) 

 

Opatření IROP 1: CESTY DOMŮ 

Specifický cíl 1.: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Aktivita: Cyklodoprava 

Kritéria pro věcné hodnocení  

Název kritéria Popis kritéria 
Způsob 

hodnocení 
Zdroj informací 

Aspekt kvality 
projektů 

1. Napojení 
cyklostezky 
na návaznou 
cyklodopravu  
 

20 bodů – Projektem řešená cyklostezka se přímo 
napojuje na stávající cyklostezky nebo cyklotrasy 
na obou svých koncích  
10 bodů – Projektem řešená cyklostezka se přímo 
napojuje na stávající cyklostezky nebo cyklotrasy 
na jednom konci  
0 bodů – Projektem řešená cyklostezka se nenapojuje 
na stávající cyklostezky nebo cyklotrasy 

Max. 20 bodů Žádost o podporu  
Studie proveditelnosti 
kapitola 2  

Účelnost 

2. Šetrný přístup 
k životnímu 
prostředí 

20 bodů – Projekt zajišťuje realizaci minimálně dvou 
opatření šetrných k životnímu prostředí (výsadbu zeleně; 
použití ekologických a šetrných technologií a opatření; 
využití recyklovaných materiálů; využití obnovitelných 
zdrojů)  
10 bodů – Projekt zajišťuje realizaci jednoho opatření 
šetrného k životnímu prostředí (výsadbu zeleně; použití 
ekologických a šetrných technologií a opatření; využití 
recyklovaných materiálů; využití obnovitelných zdrojů) 
0 bodů – Projekt nezajišťuje realizaci žádného opatření 
šetrného k životnímu prostředí (výsadbu zeleně; použití 
ekologických a šetrných technologií a opatření; využití 
recyklovaných materiálů; využití obnovitelných zdrojů; 
snižování energetických nákladů)     

Max. 20 bodů Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
kapitola 2 a 6 

Efektivnost 

3. Délka cyklostezky 20 bodů – Projekt řeší nově vybudovanou cyklostezku 
v délce více než 1 km  
10 bodů – Projekt řeší nově vybudovanou cyklostezku 
v délce od 0,5 km - 1 km 
0 bodů – Projekt řeší nově vybudovanou cyklostezku 
v délce méně než 0,5 km 
 
 
 
 

Max. 20 bodů Studie proveditelnosti  
Žádost o podporu 
Technická dokumentace 
projektu kapitola 2 a 5 

Efektivnost 

4. Zvýšení 
bezpečnosti 
cyklodopravy 

20 bodů – Projektem řešená cyklostezka odklání 
cyklodopravu ze silnice I. třídy 
10 bodů – Projektem řešená cyklostezka odklání 
cyklodopravu ze silnice II. třídy 
0 bodů – Projektem řešená cyklostezka odklání 
cyklodopravu ze silnice III. třídy nebo z místní 
komunikace 

Max. 20 bodů Žádost o podporu 
Studie proveditelnosti 
kapitola 2  
Technická dokumentace 
projektu 

Potřebnost 

5. Finanční 
náročnost 
projektu  
 

20 bodů – Výše celkových způsobilých výdajů je 
do 1 200 000,00 Kč  
10 bodů – Výše celkových způsobilých výdajů je 
od 1 200 000,01 do 2 400 000,00 Kč  
0 bodů – Výše celkových způsobilých výdajů je více než 
2 400 000 Kč  

Max. 20 bodů Žádost o podporu Studie 
proveditelnosti kapitola 10  
 

Hospodárnost 

 

Maximální počet bodů: 100 

Minimální počet bodů (hranice pro splnění věcného hodnocení): 50  


