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NÁVAZNOST PODVÝZVY MAS NA VÝZVU IROP

• http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-
Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

• Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD

• opatření MAS Vyhlídky - 3.1.5. Řešení negativních vlivů dopravy

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty


NÁVAZNOST PODVÝZVY MAS NA VÝZVU IROP



ZÁKLADNÍ INFORMACE K VÝZVĚ

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 18. 8. 2020

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 18. 8. 2020 (14:00)

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 17. 9. 2020 (14:00)

Registrační číslo výzvy 514/06_16_038/CLLD_16_02_053

Alokace na výzvu MAS (celkové způsobilé výdaje):

• 3 015 251, 17 Kč

MINIMÁLNÍ výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč

MAXIMÁLNÍ výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 95%

Forma podpory: Dotace – ex-post financování 



TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací 

nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, 

přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a 

míst pro přecházení

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné 

hromadné dopravy

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, 

místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností 

pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

• Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní 

opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních 

dopravních systémů)



OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

• obce,

• dobrovolné svazky obcí,

• organizace zřizované nebo zakládané obcemi,

• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí



CÍLOVÉ SKUPINY

• obyvatelé,

• návštěvníci,

• dojíždějící za prací a službami,

• uživatelé veřejné dopravy



PROCES HODNOCENÍ PROJEKTŮ

1. HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PROJEKTU.
Pokud splní kritéria přijatelnosti a formální náležitosti                    věcné 
hodnocení.

• provádí pracovníci MAS

• do 5 prac. dnů od registrace žádosti

• žadatelé mohou být až 2x vyzváni k doplnění (doplnění zaslat vždy do 5 prac. dnů od vyzvání)

• Výsledek kontroly se žadatelé dozví v systému MS2014+ (do 5 prac. dnů od ukončení kontroly)

2. VĚCNÉ HODNOCENÍ
• provádí Hodnotitelská komise

• MAX. počet bodů může být 50.

• Minimální bodová hranice = 27 bodů (54%)

• PŘI SHODĚ JE VYBRÁN PROJEKT, KTERÝ BYL PODÁN DŘÍVE!

Proces hodnocení a administraci žádosti na MAS upravují Interní postupy



PROCES HODNOCENÍ PROJEKTŮ

• VÝSTUPEM HODNOCENÍ SEZNAM PROJEKTŮ SEŘAZENÝ SESTUPNĚ PODLE 

POČTU DOSAŽENÝCH BODŮ.

• SEZNAM PROJEKTŮ JE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ VÝKONNÉ RADĚ.

• VÝSLEDKEM JEDNÁNÍ VÝKONNÉ RADY SEZNAM PODPOŘENÝCH, 

NÁHRADNÍCH A NEPODPOŘENÝCH PROJEKTŮ.

• ROZHODOVACÍ ORGÁN NESMÍ MĚNIT POŘADÍ ANI HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU.

• ZÁVĚREČNÉ OVĚŘENÍ ZPŮSOBILOSTI PROJEKTU PROVÁDÍ CRR.

• Žadatel má možnost podat žádost o přezkum hodnocení.



KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A 
PŘIJATELNOSTI

Kritéria formálních náležitostí 
• Žádost o podporu je podána v předepsané 

formě

• Žádost o podporu je podepsána 
oprávněným zástupcem žadatele

• Jsou doloženy všechny povinné přílohy a 
obsahově splňují náležitosti, požadované v 
dokumentaci k výzvě MAS

Kritéria přijatelnosti
• Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a 

podporovanými aktivitami výzvy MAS

• Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS

• Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce výzvy MAS

• Projekt respektuje stanovené hranice celkových 

způsobilých výdajů uvedených ve výzvě MAS

• Potřebnost realizace projektu v území MAS je odůvodněna

• Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny

• Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních 

priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz 

diskriminace, rovnost žen a mužů)

Specifické kritérium přijatelnosti:

Projekt je v souladu se schválenou SCLLD 
MAS Vyhlídky na období 2014 - 2020 



KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ

• Velikost obce/města, ve kterém je realizováno bezpečnostní opatření v dopravě

• Stanovení rizik a jejich eliminace

• Projekt svým řešením zajišťuje přístup k zastávkám veřejné hromadné dopravy a objektům 
občanské vybavenosti (zajištění přístupu je považováno do 400 metrů od objektu občanské 
vybavenosti)

• V rámci projektu je řešena přímá návaznost komunikací pro pěší na přechod pro chodce nebo 
na místa pro přecházení

• Projekt řeší osvětlení přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení

INDIKÁTORY

• 7 50 01 – Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě



Kritéria věcného hodnocení       Hodnocení (bodovací škála) Zdroj informací

VELIKOST OBCE/MĚSTA, VE KTERÉM JE 

REALIZOVÁNO BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

V DOPRAVĚ

Aspekt kvality projektu - účelnost

20 bodů - obec, na jejímž území bude bezpečnostní opatření realizováno, má 0 až 1 099 obyvatel

0 bodů - obec, na jejímž území bude bezpečnostní opatření realizováno, má 1 100 a více obyvatel

žádost o podporu

studie proveditelnosti

ČSÚ (data k 1.1.2020)

V PROJEKTU JSOU UVEDENA RIZIKA V REALIZAČNÍ 

FÁZI I VE FÁZI UDRŽITELNOSTI A ZPŮSOBY JEJICH 

ELIMINACE

Žadatel předkládá přehled možných rizik projektu v 

realizační fázi a době udržitelnosti s vyznačením 

pravděpodobnosti výskytu, závažnosti a navrženým 

způsobem eliminace rizika

Aspekt kvality projektu - hospodárnost

5 bodů-Žadatel uvedl technická, finanční, právní a provozní rizika jak v realizační fázi, tak i ve fázi 

udržitelnosti a způsob jejich eliminace.

0 bodů-Žadatel neuvedl pro fázi realizační a/nebo fázi udržitelnosti žádná rizika a/nebo neuvedl 

způsob jejich eliminace

žádost o podporu

studie proveditelnosti

PROJEKT SVÝM ŘEŠENÍM ZAJIŠŤUJE PŘÍSTUP 

K ZASTÁVKÁM VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY A 

OBJEKTŮM OBČANSKÉ VYBAVENOSTI (obecní úřad, 

základní školy, mateřské školy, pošta, obchody, zdravotní 

střediska, komunitní centra, klubovny pro spolkové 

aktivity, hřiště, cvičiště, podniky, kulturní zařízení, 

památky, hřbitovy)

Zajištění přístupu je považováno do 400 metrů od objektu 

občanské vybavenosti (docházková vzdálenost)

Aspekt kvality projektu – efektivnost, účelnost

15 bodů - projekt zajistí přístup k zastávkám veřejné hromadné dopravy a současně přístup k objektu 

občanské vybavenosti

12 bodů – projekt zajistí přístup k zastávkám veřejné hromadné dopravy 

10  bodů – projekt zajistí přístup k objektu občanské vybavenosti

0 bodů – projekt nezajistí přístup k zastávkám veřejné hromadné dopravy ani objektu občanské 

vybavenosti

žádost o podporu

studie proveditelnosti

projektová dokumentace

V RÁMCI PROJEKTU JE ŘEŠENA PŘÍMÁ NÁVAZNOST 

KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ NA PŘECHOD PRO CHODCE 

NEBO NA MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

Aspekt kvality projektu – efektivnost, účelnost

5 bodů - projekt řeší přímou návaznost komunikací na více přechodů nebo více míst pro přecházení 

(popřípadě kombinace obou variant)

3 bodů - projekt řeší přímou návaznost komunikací pro pěší na 1 přechod pro chodce anebo na 1 

místo pro přecházení (nejedná se o kombinaci obou variant)

0 bodů - projekt neřeší přímou návaznost komunikací pro pěší na přechod pro chodce nebo na místa 

pro přecházení

žádost o podporu

studie proveditelnosti

projektová dokumentace

PROJEKT ŘEŠÍ OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE 

NEBO MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

Aspekt kvality projektu – efektivnost, účelnost 

5 bodů - Projekt řeší osvětlení stávajícího/nového přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení

0 bodů - Projekt neřeší osvětlení přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení. 

žádost o podporu

studie proveditelnosti

projektová dokumentace



POVINNÉ PŘÍLOHY

1 Plná moc – je-li relevantní
2 Zadávací a výběrová řízení

3 Doklady o právní subjektivitě žadatele/příloha zrušena

4 Výpis z rejstříku trestů/příloha zrušena

5 Studie proveditelnosti / Osnova přílohou výzvy 53 IROP

6 Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility

7 Čestné prohlášení o skutečném majiteli

8 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

9
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

10 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

11 Položkový rozpočet stavby

12
Doklady k výkupu nemovitostí/příloha zrušena

13 Smlouva o spolupráci



SYSTÉM ISKP
Postup při podání žádosti o dotaci



















Zdroje, pravidla, metodiky



DOTAZY?
Děkujeme za pozornost.


