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Kritéria pro věcné hodnocení – Aktivita Cyklodoprava 

Číslo Název kritéria Popis 
Tip 

kritéria 
Charakteristika Body 

Zdroj 
informací 

1. 
Harmonogram  

realizace 
 

Hodnocení vypracování harmonogramu 
projektu, který obsahuje začátek 
realizace, konec realizace a popis 

hlavních a vedlejších aktivit projektu 
 

Hodnocení se provádí při podání žádosti 
o podporu 

 
(Aspekt proveditelnosti projektu) 

 

hodnotící 

Harmonogram projektu odpovídá 
termínu dokončení realizace 

projektu 
10 

Studie 
proveditelnosti Harmonogram projektu 

neodpovídá termínu dokončení 
realizace projektu 

0 

2. Velikost obce 

Hodnocení, zda projekt bude realizován 
v obci s počtem obyvatel: do 1 000 ; 

(ke dni 31. 12. 2020, ČSÚ) 
 

(Aspekt potřebnosti) 

hodnotící 

Projekt je realizován v obci s 
počtem obyvatel do 1 000 včetně 

10 
Žádost o 

podporu, Studie 
proveditelnosti 

 
Projekt je realizován v obci s 
počtem obyvatel nad 1 001 

0 



 

Kritéria pro věcné hodnocení – Aktivita Cyklodoprava 

Číslo Název kritéria Popis 
Tip 

kritéria 
Charakteristika Body 

Zdroj 
informací 

1. 
Dopad 

projektu na 
území MAS 

Hodnocení, zda projekt bude 
realizován na území více obcí. 

 
 (Aspekt potřebnosti a efektivnosti) 

hodnotící 

Projekt je realizován na území 2 
obcí nebo místních částí obcí. 

10 

Studie 
proveditelnosti, 

Žádost o 
podporu, 

Projektová 
dokumentace 

Projekt je realizován na území 1 
obce nebo místní části obce. 

0 

2. 

Délka 
cyklostezky, 

resp. liniového 
opatření pro 

cyklisty. 

Hodnocení celkové délky vystavěné 
cyklostezky resp. Liniového opatření 

pro cyklisty 
 

(Aspekt potřebnosti) 

hodnotící 

Celková délka od 501 m 10 Studie 
proveditelnosti, 

Žádost o 
podporu, 

Projektová 
dokumentace 

Celková délka od 201 m do 500 
m 

5 

Celková délka do 200 m 0 

3. 

Projekt je 
navázán na 
více druhů 

veřejné 
dopravy 

Hodnocení, zda projekt zahrnuje 
realizaci cyklostezky či liniového 
opatření pro cyklisty směřujícího 
k přestupnímu uzlu na vlakovou a 
autobusovou veřejnou dopravu. 

(realizace projektu je ve vzdálenosti 
do 500 m od veřejné dopravy) 

 
(Aspekt účelnosti, potřebnosti, 

efektivnosti) 

hodnotící 

Projekt navazuje na vlakovou i 
autobusovou veřejnou dopravu. 

10 

Studie 
proveditelnosti, 

Projektová 
dokumentace 

Projekt navazuje pouze  
na vlakovou dopravu nebo pouze  

na autobusovou dopravu. 
5 

Projekt nenavazuje na vlakovou 
ani autobusovou veřejnou 

dopravu. 
0 



 

 

 

 

Aktivita Cyklodoprava - maximální počet bodů:  70 . Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 35 bodů. 
 

 

4. 

Liniová stavba 
navazuje na 

stávající 
síť liniové 

infrastruktury 
pro cyklisty 

Hodnocení, zda projekt navazuje na 
stávající síť liniové infrastruktury pro 
cyklisty (cyklostezky, vyhrazené jízdní 

pruhy pro cyklisty, cyklotrasy). 
 

(Aspekt účelnosti, potřebnosti, 
efektivnosti) 

hodnotící 

Projekt navazuje na stávající síť 
liniové infrastruktury pro cyklisty 

(cyklostezky, vyhrazené jízdní 
pruhy pro cyklisty, cyklotrasy). 

10 

Žádost o 
podporu, Studie 
proveditelnosti, 

Projektová 
dokumentace 

(příloha k 
žádosti) 

Projekt nenavazuje na žádnou 
stávající síť liniové infrastruktury 

pro cyklisty. 
0 

5. 

Součástí 
projektu jsou 

úpravy 
venkovního  
prostranství 

Hodnocení, zda v rámci projektu 
budou realizovány vedlejší aktivity 

projektu – vegetační úpravy pozemků 
dotčených stavbou, výsadba 

doprovodné zeleně nebo instalace 
mobiliáře (např. odpočívadla, 

lavičky, stolky, koše, osvětlení, 
informační tabule, přístřešky apod.). 

 
Hodnocení se provádí při podání 

žádosti o podporu 
 

(Aspekt účelnosti, potřebnosti, 
efektivnosti a hospodárnosti projektu) 

hodnotící 

Žadatel se zavazuje v rámci 
projektu realizovat výsadbu 

doprovodné zeleně nebo instalaci 
mobiliáře. 

10 

Žádost o 
podporu, Studie 
proveditelnosti, 

Projektová 
dokumentace 

(příloha k 
žádosti) Projekt nezahrnuje realizaci 

výsadby doprovodné zeleně nebo 
instalaci mobiliáře 

0 


