
Číslo Referenční dokument BODY Způsob hodnocení kritéria

15 V rámci projektu je začleněn prvek pro zklidnění dopravy -  přechod pro chodce, místo pro 
přecházení, zpomalovací práh, měřič rychlosti, bezpečností ostrůvek na silnici.

5 Projekt nezahrnuje prvek zklidňující dopravu  -  přechod pro chodce, místo pro přecházení, 
zpomalovací práh, měřič rychlosti, bezpečností ostrůvek na silnici.

10 Obec má do 1000 obyvatel

6 Obec má 1001- 2000 obyvatel

4 Obec má  2001 a více obyvatel

10 Celková výše způsobilých výdajů na projekt je ke dni podání žádosti o podporu 
do 1.000 000,- Kč (včetně)

6 Celková výše způsobilých výdajů na projekt je ke dni podání žádosti o podporu od  1 000 
001,- Kč do 2 000 000,- (včetně)

4 Celková výše způsobilých výdajů na projekt je ke dni podání žádosti o podporu vyšší než 2 
000 000,- Kč 

10 Projekt řeší bezbariérový přístup/ signalizaci pro nevidomé  k přechodu pro chodce nebo k 
místu pro přecházení nebo k zastávce hromadné dopravy.

Maximální počet získaných bodů: 50

Minimální  počet získaných bodů : 25

Kritérium

Kritéria věcného hodnocení 
Výzva č. 9 MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. – IROP – Bezpečnost dopravy IV.

3.

Projekt neřeší  související aktivity/opatření k projektu. (výsadba doprovodné zeleně, 
odvodnění komunikace,  veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).

Projekt neřeší bezbariérový přístup/ signalizaci pro nevidomé  k přechodu pro chodce nebo 
k místu pro přecházení nebo k zastávce hromadné dopravy.

Projekt řeší také související aktivity/opatření k projektu (výsadba doprovodné zeleně, 
odvodnění komunikace,  veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).

5.

Komplexnost 

(Aspekt účelnosti)

, 
Studie proveditelnosti,
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0
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Velikost obce podle počtu obyvatel, ve 
které je projekt realizován      

           (Aspekt potřebnosti)               .  

ČSÚ (Publikace: Počet obyvatel 
v obcích k 01.01.2020)
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