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Věcné hodnocení 

• Věcné hodnocení probíhá jako druhá fáze hodnocení projektů, je 

prováděno u žádostí, které uspěly v hodnocení formálních 

náležitostí a přijatelnosti

• Postup při věcném hodnocení: 

a) Úvodní zasedání výběrového výboru 

b) Hodnocení žádostí o podporu hodnoticí komisí 

c) Druhé zasedání výběrového výboru 



Úvodní zasedání výběrového výboru = 26. 7. 2021

• Seznámení členů výběrového výboru s postupem při bodování a 
rozhodování

• Předseda výběrového výboru ve spolupráci s vedoucím 
zaměstnancem strategie CLLD (J. Balcar) a s ohledem na omezení 
střetu zájmů ustanoví ke každé žádosti o podporu Hodnotící 
komisi, která je složena ze 3 členů výběrového výboru. 

• Po přidělení žádostí o podporu Hodnotící komisi (či komisím) její 
členové deklarují, že nejsou ve střetu zájmu k dané žádosti o 
podporu, podpisem Etického kodexu.



Hodnocení žádostí o podporu hodnotící komisí 
= 3. 8. 2021

• Na jednání Hodnotící komise (komisí) již dorazí jednotliví členové s 
připravenými dílčími podklady pro provedení hodnocení. 

• Odborný posudek externího hodnotitele pro projekty IROP zpracováván 
není. 

• Na jednání Hodnotící komise (komisí) je přítomen zaměstnanec kanceláře 
MAS, který zapisuje výsledky jednání komise. 

• Z jednání Hodnotící komise vznikne ke každému projektu kontrolní list, 
který je jako příloha součástí zápisu Hodnotící komise. Vyplněný kontrolní 
list posléze předloží členové Hodnotící komise výběrovému výboru. 

• Zápis s výsledky jednání podepisují na závěr zasedání Hodnotící komise 
všichni její členové. 



Druhé zasedání výběrového výboru 
= 3. 8. 2021

• Bezprostředně navazuje na jednání Hodnotící komise (komisí).

• Výsledný počet bodů u jednotlivých žádostí o podporu je 
stanoven na základě hlasování výběrového výboru MAS, která 
jako podklad pro své rozhodnutí využije kontrolní listy Hodnotící 
komise. 

• Na jednání výběrového výboru je přítomen zaměstnanec kanceláře 
MAS, který zapisuje výsledky jednání, ze kterého je na závěr 
pořízen zápis, který podepisuje určený zapisovatel a jeden 
ověřovatel. 



Etický kodex a střet zájmů

• V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má
zabývat, oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodílí

• Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl
přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické
osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu
spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích
osob v její prospěch.

• V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem
žádosti o podporu nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s
předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či
ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a nebude se
žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do
jednání týkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.



8. výzva MAS KJH-IROP-BEZPEČNOST A 

UDRŽITELNOST DOPRAVY III, 600/06_16_038/CLLD_17_03_003

• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti byla ukončena 21. 7. 2021 

• Přehled podaných žádostí, které splnily kontrolu FN a P: 

Žadatel Název projektu CZ Datum a čas podání CZV projektu

MĚSTO ÚPICE
Město Úpice - Cyklostezka 

STADION - CENTRUM - I. ETAPA
30 .6 .2021 10:14 3 504 580,98 Kč 



Hodnotící kritéria
aktivita Cyklodoprava

1. Kvalita: cyklostezka slouží k odklonění cyklistické dopravy z pozemních 
komunikací, které jsou kategorie: 0-5-10 bodů

2. Výstavba cyklostezek - délka vybudované cyklostezky, 0-10 bodů

3. Projekt přispívá ke zlepšení zeleně a vegetace, 0-10 bodů

• Maximální počet bodů: 30

• Minimální počet bodů: 15



Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení - Bezpečnost a udržitelnost dopravy III.- aktivita Cyklodoprava

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Výzva MAS č: 8

Hodnotící kritérium č. 1 Kvalita: cyklostezka slouží k odklonění cyklistické dopravy z pozemních komunikací, které jsou kategorie:

Bodová škála 10 bodů - Silnice II. a vyšší třídy

5  bodů - Silnice III. třídy

0 bodů  - Místní komunikace

Referenční dokumenty

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

Hodnotící kritérium č. 2 Výstavba cyklostezek  - délka vybudované cyklostezky

Bodová škála 10 bodů - do 800 m nově vybudované cyklostezky

0 bodů - více, jak 800 m nově vybudované cyklostezky

Referenční dokumenty
Projektová dokumentace, Žádost o podporu

Hodnotící kritérium č. 3
Projekt přispívá ke zlepšení zeleně a vegetace

Bodová škála

10 bodů - 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)

0 bodů - Žadatel neřeší nové osázení

Referenční dokumenty
Studie proveditelnosti (kap. 2 - Podrobný popis projektu)

Maximální počet bodů 30

Minimální počet bodů 15



Kontrolní list
Platnost od: 30.6.2021

Kontrolní list pro věcné hodnocení - Aktivita Bezpečnost a udržitelnost dopravy

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 Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení Hodnocení (body) Přidělené hodnocení Odůvodnění

1
Kvalita: cyklostezka slouží k odklonění cyklistické 
dopravy z pozemních komunikací, které jsou kategorie:
(potřebnost)

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

Silnice II. a vyšší třídy 10

silnice III. třídy 5

Místní komunikace 0

2
Výstavba cyklostezek - délka vybudované cyklostezky
(účelnost, efektivnost)

Projektová dokumentace, žádost o podporu

do 800 m nově vybudované cyklostezky 10

více, jak 800 m nově vybudované cyklostezky 0

3
Projekt přispívá ke zlepšení zeleně a  vegetace
(potřebnost)

Studie proveditelnosti (kap. 2 - Podrobný popis projektu)

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



Složení hodnoticí komise
Cyklodoprava

Hodnoticí komise: 

Soukromý sektor: V. Diblík, V. Pátková

Veřejný sektor: J. Pich

Žadatel Název projektu CZ Datum a čas podání CZV projektu

MĚSTO ÚPICE
Město Úpice - Cyklostezka STADION -

CENTRUM - I. ETAPA
30. 6. 2021 10:14 3 504 580,98 Kč 



Co bude následovat po zasedání výběrového výboru 

• Informování žadatelů o výsledcích věcného hodnocení

• Možnost odvolání žadatelů v případě negativního výsledku (15 
kalendářních dní ode dne doručení informace o výsledku)

• Do 20 pracovních dní od dokončení věcného hodnocení žádosti musí 
proběhnout zasedání programového výboru a posléze kontrolního 
výboru MAS, který schvaluje rozhodnutí programového výboru při 
výběru projektů = 19. 8. 2021

• Závěrečné ověření způsobilosti ŘO IROP



DĚKUJI ZA POZORNOST

Kontaktní osoba: Hana Bryknarová

E-mail: bryknarova@kjh.cz

Mobil: 731 543 676


