Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů
realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI
pro specifický cíl 1.2 IROP
Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů ITI pro SC 1.2 IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Název kritéria

Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu pro
řízení výzev, hodnocení a výběr projektů

Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní)

Referenční dokument

SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY AKTIVITY

Výsledky projektu jsou udržitelné.

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory.

Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 20142020.

Proveditelnost
Účelnost

Efektivnost

Účelnost


ANO – žadatel prokázal zajištění udržitelnosti výsledků a zajištění 
dostatečné kapacity (finanční, personální) pro udržitelnost projektu

min. 5 let od ukončení financování

žádost o podporu
studie proveditelnosti
SUMP, SUMF, Karta souladu

NE – žadatel neprokázal zajištění udržitelnosti výsledků a zajištění
dostatečné kapacity (finanční, personální) pro udržitelnost projektu
min. 5 let od ukončení financování

ANO – aktivity projektu jsou v souladu s pravidly veřejné podpory 
pro specifický cíl a danou výzvu ŘO IROP
NE



ANO – Ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt je v souladu s
Dopravní politikou ČR 2014-2020.





NE – Ze studie proveditelnosti nevyplývá, že je projekt v souladu s
Dopravní politikou ČR 2014-2020.

žádost o podporu
specifická pravidla pro žadatele a
příjemce
studie proveditelnosti
žádost o podporu
studie proveditelnosti
Dopravní politika ČR 2014-2020 (část
4.2.4 Funkční systém osobní dopravy,
4.2.5 Řešení problémů dopravy ve
městech, 4.2.6 Zvyšování bezpečnosti
dopravy, 4.5.1 Moderní technologie,
výzkum, vývoj a inovace, 4.6 Snižování
dopadu na veřejné zdraví a životní
prostředí)
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ANO – Žádost obsahuje jako přílohu Kartu souladu projektu
s principy udržitelné mobility prokazující připravenost projektu v
souladu s principy udržitelné mobility, nebo je doložen soulad
projektu se Strategickým rámcem městské mobility nebo s Plánem
udržitelné městské mobility ve studii proveditelnosti.

Projekt v obcích, které mají více než 50 tis. obyvatel,
dokládá ve výzvách vyhlášených do konce roku 2017
soulad s Kartou souladu projektu s principy
udržitelné mobility, resp. se Strategickým rámcem
městské mobility, nebo s Plánem udržitelné městské
mobility.

Účelnost







žádost o podporu
Karta souladu projektu s principy
udržitelné mobility
studie proveditelnosti
Strategický rámec městské mobility
Plán udržitelné městské mobility






žádost o podporu
studie proveditelnosti
Strategický rámec městské mobility
Plán udržitelné městské mobility




žádost o podporu
Karta souladu projektu s principy
udržitelné mobility

NE – Žádost obsahuje jako přílohu Kartu souladu projektu
s principy udržitelné mobility, která neprokazuje připravenost
projektu v souladu s principy udržitelné mobility, nebo není doložen
soulad projektu se Strategickým rámcem městské mobility nebo s
Plánem udržitelné městské mobility ve studii proveditelnosti.

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se týká projektu v obci
s méně než 50 tis. obyvateli.

ANO – Ze studie proveditelnosti vyplývá soulad projektu se
Strategickým rámcem městské mobility nebo s Plánem udržitelné
městské mobility.
Projekt v obcích, které mají více než 50 tis. obyvatel,
dokládá ve výzvách vyhlášených od roku 2018
soulad se Strategickým rámcem městské mobility
nebo s Plánem udržitelné městské mobility.

Účelnost

NE – Ze studie proveditelnosti nevyplývá soulad projektu se
Strategickým rámcem městské mobility nebo s Plánem udržitelné
městské mobility.

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se týká projektu v obci
s méně než 50 tis. obyvateli.
ANO – Žádost obsahuje jako přílohu Kartu souladu projektu
s principy udržitelné mobility prokazující připravenost projektu v
souladu s principy udržitelné mobility.
Projekt v obcích, které mají méně než 50 tis. obyvatel,
dokládá Kartu souladu projektu s principy udržitelné
mobility.

Účelnost

NE – Žádost obsahuje jako přílohu Kartu souladu projektu
s principy udržitelné mobility, která neprokazuje připravenost
projektu v souladu s principy udržitelné mobility.

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se týká projektu v obci s více
než 50 tis. obyvateli.
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Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy
na životní prostředí.

Soulad s horizontálními kritérii




žádost o podporu
studie proveditelnosti


ANO – Výsledné hodnoty ukazatelů v MS2014+ dosahují minimálně 
hodnoty stanovené ve specifických pravidlech pro žadatele a

příjemce.

žádost o podporu
studie proveditelnosti
MS2014+

ANO – Ve studii proveditelnosti je popsán příspěvek projektu
k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí (vlivy projektu na
ŽP, zejména na ovzduší, ve srovnání s výchozím stavem a
zmírňující a kompenzační opatření, která jsou součástí projektu;
dále je doloženo, že projekt nepůsobí negativně na soustavu
Natura 2000; v případě projektu cyklostezky je také doloženo, že
její technické řešení je navrženo s ohledem na ochranu přírody a
krajiny v dotčeném území).

NE – Ve studii proveditelnosti není popsán příspěvek projektu
k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí.

V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne
minimálně stanovené hodnoty ukazatelů, stanovené
ve výzvě ŘO IROP.

Efektivnost
Hospodárnost

NE – Výsledné hodnoty ukazatelů v MS2014+ nedosahují hodnoty
stanovené v pravidlech výzvy ve specifických pravidlech pro
žadatele a příjemce.

Nerelevantní – Hodnocení se nemusí provádět.

Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je
zaměřeno na hlavní aktivity projektu.

Hospodárnost

ANO – Z rozpočtu projektu je zřejmé, že minimálně 85 %
způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivity projektu, které
jsou vymezeny ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.




žádost o podporu
studie proveditelnosti





žádost o podporu
studie proveditelnosti
položkový rozpočet stavby

Efektivnost
NE – Z rozpočtu projektu je zřejmé, že na hlavní aktivity projektu je
zaměřeno méně než 85 % způsobilých výdajů.
ANO – Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají
tržním cenám.
Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním
cenám.

Hospodárnost
Efektivnost

NE – Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu neodpovídají
tržním cenám.
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aktivita – BEZPEČNOST DOPRAVY
ANO – Žádost o podporu obsahuje jako přílohu zprávu o provedení
auditu bezpečnosti pozemní komunikace, zpracovaného podle
platné metodiky, dokládající příspěvek projektu ke zvýšení
bezpečnosti dopravy ve srovnání se stávajícím stavem.

Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti.

Účelnost
Potřebnost




žádost o podporu
Zpráva o provedení auditu bezpečnosti
pozemní komunikace





žádost o podporu
studie proveditelnosti
Celostátní sčítání dopravy 2010 (2015)





žádost o podporu
studie proveditelnosti
Národní strategie rozvoje cyklistické
dopravy ČR pro léta 2013 – 2020 (kap.
5. Specifické cíle, opatření,
zodpovědnost, termíny, Specifický cíl 1 –
Zajištění financování cyklistické
infrastruktury)

NE – Žádost o podporu obsahuje jako přílohu zprávu o provedení
auditu bezpečnosti pozemní komunikace, která nedokládá
příspěvek projektu ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve srovnání se
stávajícím stavem.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na bezpečnost dopravy.

ANO – Intenzita automobilové dopravy na dotčené silnici nebo
místní komunikaci, stanovená na základě údajů z platného
celostátního sčítání dopravy nebo vlastního sčítání v souladu s TP
189, nad stanovený limit je popsána ve studii proveditelnosti.

Průměrná intenzita automobilové dopravy na dotčené
silnici nebo místní komunikaci je vyšší než 500
vozidel/den.

Účelnost

NE – Intenzita automobilové dopravy na dotčené silnici nebo místní
komunikaci nepřekračuje stanovený limit.

NERELEVANTNÍ – Projektem v aktivitě Bezpečnost dopravy není
dotčena pozemní komunikace určená pro automobilovou dopravu.
Nebo se jedná o projekt, zaměřený na bezpečnost dopravy.

aktivita – CYKLODOPRAVA

ANO – Ze studie proveditelnosti vyplývá, že projekt je v souladu
s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 20132020.
Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje
cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020.

Účelnost

NE – Ze studie proveditelnosti nevyplývá, že je projekt v souladu
s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 20132020.

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na cyklodopravu.
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ANO – Intenzita automobilové dopravy na dotčené pozemní
komunikaci, stanovená na základě údajů z platného celostátního
sčítání dopravy nebo vlastního sčítání v souladu s TP 189, nad
stanovený limit, nebo počet obsazených pracovních míst v obcích,
určený na základě výsledků Sčítání lidí, domů a bytů 2011, nad
stanovený limit, nebo počet obyvatel v obcích, určený na základě
výsledků každoročně zveřejňovaných Českým statistickým úřadem,
nad stanovený limit jsou popsány ve studii proveditelnosti.

Předmětem projektu jsou rekonstrukce, modernizace
či výstavba cyklostezky nebo úprava či realizace
liniového opatření pro cyklisty, které:





svádí cyklistický provoz z pozemní komunikace
s intenzitou automobilové dopravy vyšší než
3000 vozidel/den,

nebo jsou navrženy k zajištění obsluhy území
jedné či více obcí s celkem minimálně 500
obsazenými pracovními místy,







žádost o podporu
studie proveditelnosti
Celostátní sčítání dopravy 2010 (2015)
Sčítání lidí, domů a bytů 2011
ČSÚ – počet obyvatel v obcích k 1.1.
kalendářního roku

NE – Intenzita automobilové dopravy na dotčené silnici nebo místní
komunikaci ani počet obsazených pracovních míst v obcích ani
počet obyvatel v obcích nepřekračuje stanovené limity.
Účelnost
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na cyklodopravu.



nebo jsou navrženy k zajištění obsluhy území
jedné či více obcí s celkem min. 4000 obyvateli,



nebo jsou navrženy s přímým napojením na
stávající liniové opatření pro cyklisty nebo
cyklostezku, se kterou dohromady zajišťují
obsluhu území jedné či více obcí s celkem min.
750 obsazenými pracovními místy,



nebo jsou navrženy s přímým napojením na
stávající liniové opatření pro cyklisty nebo
cyklostezku, se kterou dohromady zajišťují
obsluhu území jedné či více obcí s celkem min.
6000 obyvateli.

aktivita – NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA
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ANO – Ve studii proveditelnosti je popsáno, že pořizovaná vozidla 
splňují minimálně emisní limity normy Euro 6.

Vozidla, nakupovaná pro veřejnou dopravu, splňují
Euro 6.

Účelnost

žádost o podporu
studie proveditelnosti

NE – Ve studii proveditelnosti není popsáno, že pořizovaná vozidla
splňují minimálně emisní limity normy Euro 6.

Nerelevantní – Žádost o podporu se týká projektu pořízení
bezemisních vozidel nebo projekt není zaměřen na aktivitu
Nízkoemisní a bezemisní vozidla
aktivita – TERMINÁLY A PARKOVACÍ SYSTÉMY

ANO – Zadávací/výběrové řízení na stavební práce nebylo 
zahájeno před podáním žádosti, a projekt tak splňuje motivační
účinek v souladu s nařízením č. 651/2014.
Zadávací/výběrové řízení na stavební práce nebylo
zahájeno před předložením žádosti o podporu.

Účelnost

žádost o podporu
studie proveditelnosti

NE – Zadávací/výběrové řízení na stavební práce nebylo zahájeno
před podáním žádosti.
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Terminály a
parkovací systémy.

ANO – Projektová dokumentace obsahuje relevantní dopravně
inženýrskou analýzu, případně explicitní odkaz na takovou analýzu,

a zároveň ve studii proveditelnosti jsou shrnuty výsledky relevantní
dopravně-inženýrské analýzy.

Kapacitní
řešení
parkoviště
odpovídá
jeho
využitelnosti pro podporu multimodality v dané
lokalitě.

Účelnost
Efektivnost

žádost o podporu
studie proveditelnosti
projektová dokumentace

NE – Projektová dokumentace neobsahuje relevantní dopravněinženýrskou analýzu ani explicitní odkaz na takovou analýzu a ve
studii proveditelnosti nejsou shrnuty výsledky relevantní dopravněinženýrské analýzy.

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se týká projektu terminálu
bez parkoviště nebo projekt není zaměřen na aktivitu Terminály a
parkovací systémy.
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ANO – Ve studii proveditelnosti jsou popsány základní parametry 
terminálu a zařazení do odpovídající kategorie přestupních uzlů dle
ČSN 73 6425-2.
Typ terminálu odpovídá kategorizaci přestupních
uzlů dle ČSN 73 6425-2.

Účelnost

žádost o podporu
studie proveditelnosti
projektová dokumentace

NE – Ve studii proveditelnosti není popsáno zařazení terminálu do
odpovídající kategorie přestupních uzlů dle ČSN 73 6425-2.

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká projektu terminálu.

ANO – Předpokládané využití terminálu linkami veřejné dopravy
nad stanovený limit je popsáno ve studii proveditelnosti.
Projekt terminálu se týká přestupního uzlu, ze
kterého v běžný pracovní den odjede více než 40
spojů linek veřejné hromadné dopravy.

Účelnost




žádost o podporu
studie proveditelnosti

NE – Předpokládané využití terminálu linkami veřejné dopravy nad
stanovený limit není popsáno ve studii proveditelnosti.

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká projektu terminálu.

ANO – Podíl plochy pro komerční aktivity v budovách terminálu do 

stanoveného limitu je popsán ve studii proveditelnosti.
Podlahová plocha vyčleněná v projektu terminálu pro
komerční aktivity představuje maximálně 25 %
podlahové plochy budov.

Účelnost

žádost o podporu
studie proveditelnosti
projektová dokumentace

NE – Podíl plochy pro komerční aktivity v budovách terminálu do
stanoveného limitu není popsán ve studii proveditelnosti.

NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká projektu terminálu
zahrnujícího budovy.

ANO – Stávající využití stanice/zastávky/přestupního uzlu linkami 
veřejné dopravy nad stanovený limit je popsáno ve studii
proveditelnosti.
Projekt samostatného parkovacího systému P+R,
K+R, B+R je realizován v přímé vazbě na stanici,
zastávku nebo přestupní uzel, ze kterého v běžný
pracovní den odjede více než 20 spojů linek veřejné
hromadné dopravy.

Účelnost

žádost o podporu
studie proveditelnosti

NE – Stávající využití stanice/zastávky/přestupního uzlu linkami
veřejné dopravy nad stanovený limit není popsáno ve studii
proveditelnosti.

NERELEVANTNÍ

– Žádost o podporu se netýká projektu
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samostatného parkovacího systému P+R, K+R, B+R.

ANO – Ve studii proveditelnosti je popsán související záměr pěší
zóny a doložen časový soulad předpokládané realizace obou
záměrů, a to minimálně zahrnutím obou záměrů do návrhové části
územního plánu ve stejné etapě.
Projekt samostatného parkovacího systému P+G
vyvolá v přímé vazbě vznik nové pěší zóny
nahrazující uliční prostor původně přístupný
automobilové dopravě.

Účelnost




žádost o podporu
studie proveditelnosti

NE – Ve studii proveditelnosti není popsán související záměr pěší
zóny nebo není doložen časový soulad předpokládané realizace
obou záměrů.
NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká projektu
samostatného parkovacího systému P+G.
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