Platnost od: 30. 6. 2021

Kontrolní list pro věcné hodnocení - aktivita Cyklostezky

Název MAS:

Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.

Název výzvy MAS:

MAS KJH - IROP - BEZPEČNOST A UDRŽITELNOST DOPRAVY III.

Číslo výzvy MAS:

8.

Název výzvy ŘO IROP:

BEZPEČNOST A UDRŽITELNOST DOPRAVY - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Číslo výzvy ŘO IROP:

53.

Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:

Číslo

1

2

Název kritéria

Kvalita: cyklostezka slouží k
odklonění cyklistické dopravy z
pozemních komunikací, které jsou
kategorie:
(Aspekt potřebnosti)

Výstavba cyklostezek - délka
vybudované cyklostezky
(Aspekt účelnosti, efektivnosti)

Referenční dokument

Studie proveditelnosti (kap.3 Zdůvodnění potřebnosti realizace
proejktu), Projektová dokumentace,
Žádost o podporu

Projektová dokumentace, žádost o
podporu

Popis pro hodnocení

Hodnocení
(body)

Silnice II. a vyšší třídy

10

silnice III. třídy

5

Místní komunikace

0

do 800 m nově vybudované cyklostezky

10

Přidělené hodnocení

Odůvodnění

2

3

Výstavba cyklostezek - délka
vybudované cyklostezky
(Aspekt účelnosti, efektivnosti)

Projektová dokumentace, žádost o
podporu

Projekt přispívá ke zlepšení zeleně a
Studie proveditelnosti (kap. 2 vegetace
Podrobný popis projektu)
(Aspekt potřebnosti)

více, jak 800 m nově vybudované cyklostezky

0

V rámci projektu žadatel řeší i okolní vegetaci a zeleň a vynakládá určité výdaje na pozemky a okolí
dotčené stavbou (osázení zeleně - stromy, keře, květiny)

10

Žadatel neřeší nové osázení

0

Celkový počet bodů udělených hodnotící komisí:
Maximální možný počet bodů:

30

Minimální počet bodů potřebný pro splnění podmínek věcného hodnocení:

15

Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení (ANO x NE)

Složení komise:
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:

Datum a místo konání hodnotící komise:

Podpisy přítomných členů hodnotící komise:

Zadávací/výběrové řízení na stavební
práce nebylo zahájeno před předložením
Je z harmonogramu zakázek v MS2014+
zřejmé, že je naplněn motivační účinek a
tedy že před podáním žádosti o podporu
nebyla zahájena zadávací/výběrová řízení
na aktivity, jejichž zahájení není dle
přílohy č. xxx Specifických pravidel
Vyplývá ze Studie proveditelnosti
(kapitola xxx Podrobný popis projektu,
kap. xx Připravenost projektu k realizaci),
že nedošlo k uzavření smlouvy na
Referenční dokument - např. Žádost
opodporu, Studie provedistelnosti,

ANO - před podáním žádosti o podporu nebyla zahájena zadávací/výběrová řízení na aktivity.
NE - před podáním žádosti o podporu byla zahájena zadávací/výběrová řízení na aktivity.

ANO - nedošlo k uzavření smlouvy na stavební práce ani na dodávky, které jsou financovány ze způsobilých
výdajů projektu
NE - došlo k uzavření smlouvy
na stavební práce ani na dodávky, které jsou financovány ze způsobilých výdajů projektu

