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AVÍZO VÝZVY Č. 21: 

MAS SOKOLOVSKO – IROP – ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VI 

 

Vyhlášení výzvy: 30. 9. 2021 
Ukončení výzvy: 15. 12. 2021 
Alokace výzvy (celkové způsobilé výdaje): 4 216 378,24 Kč 
Dotace: 95 % 
Zaměření výzvy: bezpečná doprava (podmínky způsobilosti a zaměření projektu viz nadřazená výzva č. 
53 IROP) 
Podmínka pro formální náležitosti a přijatelnost: Žadatel má do dané výzvy CLLD MAS Sokolovsko 
registrovánu pouze jednu žádost o podporu. 
 
Kritéria věcného hodnocení: nutno získat minimálně 50 bodů pro splnění věcného hodnocení. 

1) Finanční připravenost: 0 nebo 10 bodů (Žadatel prokázal finanční připravenost projektu, tj. 
doložil, že je schopen předfinancovat projekt. Je nutno doložit jednu z možností: úvěrový 
příslib, souhlas zřizovatele v případě příspěvkové organizace, výpis z účtu s dostatečným 
zůstatkem, rozhodnutí zastupitelstva nebo rady města o předfinancování projektu). 

2) Připravenost zadávacích a výběrových řízení: 0 nebo 20 bodů (V rámci projektu byla ukončena 
zadávací a výběrová řízení na hlavní aktivity projektu, tj. dle charakteru projektu byly doloženy 
všechny uzavřené smlouvy o dílu na stavební práce). 

3) Spolupráce: 0, 5 nebo 10 bodů (Dokládá se partnerskými smlouvami o spolupráci. Ze smluv je 
patrný konkrétní obsah spolupráce, kterou žadatel bude s partnery uskutečňovat během 
realizace projektu a v době udržitelnosti. Obsah partnerství se musí týkat předmětu žádosti o 
podporu. Partnerské smlouvy musí být uzavřeny vždy mezi žadatelem a dalším subjektem. 
Partnerství je bezplatné. Nelze uznat partnerské smlouvy s ekonomicky přímo propojenou 
osobou. Dvě a více smluv – 10 bodů, jedna smlouva – 5 bodů, bez uznatelného partnerství – 0 
bodů). 

4) Počet obyvatel/města, ve které se daný projekt realizuje (0, 2, 4, 6, 8 nebo 10 bodů): 

a. Obec, na jejímž území je projekt realizován má více než 10.000 obyvatel. (0 bodů) 

b. Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 5.001 – 10.000 obyvatel. (2 body) 

c. Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 2.501 – 5.000 obyvatel. (4 body) 

d. Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 1.001 – 2.500 obyvatel. (6 bodů) 

e. Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 501 až 1.000 obyvatel. (8 bodů)  

f. Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 500 obyvatel a méně než 500 obyvatel. 
(10 bodů) 

5) Dopad projektu na území více obcí MAS Sokolovsko: 0, 5 nebo 10 bodů (Dopad na území 5 a 
více obcí – 10 bodů, dopad na území 2 až 4 obcí – 5 bodů, dopad na území pouze jedné obce – 
0 bodů). 

6) Finanční náročnost projektu: 0, 5 nebo 15 bodů:  
a. Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů je v rozsahu více než 2.108.188 Kč až do 

4.216.378,24 Kč. (0 bodů) 
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b. Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů je v rozsahu 1.000.000,01 Kč až 
2.108.188 Kč. (8 bodů) 

c. Požadovaná výše celkových způsobilých výdajů je max. 1.000.000 Kč.  (15 bodů) 

7) Návaznost projektu na strategický dokument obce nebo mikroregionu: 0, 8 nebo 15 bodů:  
a. Projekt je přímo uveden v návrhové části strategického rozvojového dokumentu obce 

(či mikroregionu) nebo v krátkodobém akčním plánu (investičním plánu) vycházejícím a 
navazujícím na příslušný strategický dokument rozvoje obce (či mikroregionu). 
Strategický dokument obce (či mikroregionu) nebo krátkodobý akční plán (či investiční 
plán) byl schválen příslušnými orgány obce (či mikroregionu) před 30. 9. 2021. Je 
zveřejněn na internetových stránkách a odkaz na příslušnou internetovou stránku 
žadatel uvedl v povinné příloze MAS Sokolovsko. (15 bodů) 

b. Projekt rámcově vychází ze strategického rozvojového dokumentu obce (či 
mikroregionu). Téma či oblast, kterou projekt řeší, je uvedena v návrhové části 
strategického rozvojového dokumentu obce (či mikroregionu), který byl schválen 
příslušnými orgány před 30. 9. 2021. Je zveřejněn na internetových stránkách a odkaz 
na příslušnou internetovou stránku žadatel uvedl v povinné příloze MAS Sokolovsko. (8 
bodů)  

c. Návaznost na strategický dokument obce (či mikroregionu) nebyla doložena. Žadatel 
nedoložil návaznost na strategický dokument rozvoje obce (či mikroregionu) nebo 
taková návaznost z doložených dokumentů nevyplývá dle definic v kritériích 7.1 a 7.2. 
(0 bodů)  

8) Mobiliář a zeleň: 0, 5 nebo 10 bodů (Součástí projektu jsou výdaje na mobiliář, např. lavičky, 
venkovní přístřešky, a na venkovní zeleň – 10 bodů. Součástí projektu je jen mobiliář nebo jen 
zeleň – 5 bodů. Výdaje na mobiliář a zeleň mohou být způsobilé i nezpůsobilé v rámci 
rozpočtu). 

 
 
Kontakt pro konzultace: 

Ing. Markéta Hendrichová 

604 170 443 

hendrichova@mas-sokolovsko.eu 

 


