INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Hodnotící kritéria
Opatření 4 – PAMÁTKY

pro realizaci

„SCLLD pro území MAS Rozkvět, z.s. na období 2014 – 2020“
• kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
• kritéria věcného hodnocení

Schváleno Správní radou dne:
Schváleno ŘO IROP dne:

18.12.2017
16.12.2017

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.

Obecná kritéria přijatelnosti

Hodnocení (ANO/NE/NEHODNOCENO/NERELEVANTNÍ)
vylučovací kritéria hodnocení
ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a
obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s
přílohami)
NE - žádost není podána v předepsané formě nebo
obsahově nesplňuje všechny náležitosti

napravitelné
□ žádost
□ Pravidla pro žadatele a příjemce

ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána
statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem
žadatele.
NE - žádost v elektonické podobě není podepsána
statutárním nebo pověřeným zástupcem

napravitelné

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy,
které obsahově splňují náležitosti, požadované v
dokumentaci k výzvě
NE - k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy ,
které obsahově splňují náležitosti požadované v
dokumentaci k výzvě

napravitelné

Hodnocení (ANO/NE/NEHODNOCENO/NERELEVANTNÍ)
vylučovací kritéria hodnocení

ANO – projekt je v souladu s cíli a podporovanými
Projekt je svým zaměřením v souladu s
aktivitami specifického cíle a výzvy
cíli a podporovanými aktivitami výzvy
NE – projekt není v souladu s cíli a podporovanými
MAS.
aktivitami specifického cíle a výzvy
Projekt je v souladu s podmínkami
výzvy MAS.

ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy
NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy

Žadatel splňuje definici oprávněného
příjemce pro příslušný specifický cíl a
výzvu MAS.

ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro
příslušný specifický cíl a výzvu
NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro
příslušný specifický cíl a výzvu

Referenční dokumenty (zdroj
informací)

Druh kritéria

□ žádost
□ příloha žádosti - pověřená

□ žádost
□ přílohy žádosti
□ Pravidla pro žadatele a příjemce

Referenční dokumenty (zdroj
informací)

Druh kritéria

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

napravitelné

□
□
□
□

text výzvy
Pravidla pro žadatele a příjemce
žádost
studie proveditelnosti

Potřebnost, účelnost

napravitelné

□
□
□
□

text výzvy
Pravidla pro žadatele a příjemce
žádost
studie proveditelnosti

Soulad s horizontálními kritérii,
potřebnost, účelnost, efektivnost

nenapravitelné

□ text výzvy
□ žádost
□ příloha - doklad o právní subjektivitě

Potřebnost, účelnost

Projekt respektuje minimální a
maximální hranici celkových
způsobilých výdajů, pokud jsou
stanoveny.

ANO – projekt respektuje minimální a maximální hranici
celkových způsobilých výdajů
NE –
projekt nerespektuje minimální a maximální hranici
celkových způsobilých výdajů

Projekt respektuje limity způsobilých
výdajů, pokud jsou stanoveny.

ANO – projekt respektuje limity způsobilých výdajů
NE – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů
NERELEVANTNÍ – limity nebyly stanoveny

Potřebnost realizace projektu je
odůvodněná.

ANO – žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu
NE – žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu

Specifická kritéria přijatelnosti

Hodnocení (ANO/NE/NEHODNOCENO/NERELEVANTNÍ)
vylučovací kritéria hodnocení

Projekt je svým zaměřením v souladu s ANO – projekt je v souladu s SCLLD MAS
SCLLD MAS.
NE – projekt není v souladu s SCLLD MAS

napravitelné

napravitelné

napravitelné

Druh kritéria

napravitelné

□ text výzvy
□ rozpočet projektu
□ studie proveditelnosti
□
□
□
□

text výzvy
Pravidla pro žadatele a příjemce
žádost (rozpočet projektu)
studie proveditelnosti

□ žádost
□ studie proveditelnosti

Referenční dokumenty (zdroj
informací)
□ SCLLD MAS
□ žádost
□ studie proveditelnosti

Efektivnost, účelnost, hospodárnost

Efektivnost, účelnost, hospodárnost

Potřebnost

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

Hodnocení (bodovací škála hodnocení)

Název kritéria věcného hodnocení – PAMÁTKY

Vyhodnocení kritéria

1. Projekt rozšíří přístupnost památky veřejnosti.
6 bodů Po realizaci projektu dojde k rozšíření návštěvní doby památky o více než 20 %
3 bodů Po realizaci projektu dojde k rozšíření návštěvní doby památky o 10 % - 20 %
(včetně)

Informace o návštěvní době žadatel uvádí ve Studii proveditelnosti v kapitole 10 (Výstupy projektu)..
Kriterium je vyhodnocována dle návštěvní doby, které je nabízeno veřejnosti. Projekt řeší využití výstupů
projektu v kalendářním roce, nejvíce je bodováno zvýšení návštěvní doby o více než 20% oproti stavu v
roce 2017.

0 bodů Po realizaci projektu nedojde k rozšíření návštěvní doby památky nebo se zvýší
minimálně (do 10%), stav se nezmění
2. Projekt řeší stavebně-technický stav památky.
6 bodů Projekt řeší nevyhovující stavebně-technický stav památky.
3 bodů Projekt neřeší nevyhovující stavebně-technický stav památky (památka je ve
velmi dobrém nebo vyhovujícím stavebně-technickém stavu,a proto projekt není
zaměřen na jeho řešení).

Preferovány jsou stavebně technické obnovy památek v nevyhovujícím stavu.

0 bodů Projekt neřeší nevyhovující stavebně-technický stav památky (památka není ve
velmi dobrém/vyhovujícím stavebně-technickém stavu, ale projekt není zaměřen na
jeho řešení).
3. Projekt řeší obnovu památkových hodnot památky.
12 bodů Projekt řeší obnovu exteriéru i interiéru památky. Součástí projektu jsou
restaurátorské práce.
9 bodů Projekt řeší obnovu exteriéru nebo interiéru památky. Součástí projektu jsou
Preferovány jsou komplexní stavebně technické obnovy památek.
restaurátorské práce.
6 bodů Projekt řeší obnovu exteriéru i/nebo interiéru památky. Součástí projektu nejsou
restaurátorské práce
3 bodů Projekt není zaměřen na obnovu exteriéru ani interiéru památky.

Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení dosáhnout, je 13 bodů z celkového počtu 24 bodů.

