
 1 

           

 

 

 

Kritéria pro věcné hodnocení 
„1.výzva MAS Rokytná – IROP – INVESTICE DO 

REVITALIZACE HMOTNÝCH PAMÁTEK I.“ 

 

 (SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví) 

IROP 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 

kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
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VĚCNÉ HODNOCENÍ 

Preferenční kritérium vč. popisu  Počet bodů  

 

1. Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a 
depozitářů, obnova parku, zahrad u památky  
 
Projektem se rekonstruuje stávající expozice nebo se buduje nová expozice nebo 
projekt řeší obnovu parku, zahrady u památky 

25 

Projektem se rekonstruuje stávající depozitář nebo se buduje nový depozitář, projekt 
řeší restaurování památek 

17 

Projekt řeší modernizaci, popř. výstavby nezbytných objektů sociálního, technického a 
technologického a technického zázemí  

10 

Projekt neřeší rekonstrukci ani budování nových stávajících expozic či depozitářů nebo 
zázemí, neřeší obnovu parku/zahrady u památky či  expozice nebo novou části 
parku/zahrady ani restaurování památek  

0 

Dokument pro hodnocení – STUDIE PROVEDITELNOSTI 

 

Preferenční kritérium vč. popisu  Počet bodů  
 

2. Komunitní plánování projektu  

 
Projekt byl připravován komunitním způsobem a byly projednány požadavky komunity  
(projekt byl projednán s komunitou a zástupci různých sektorů veřejného a/nebo 
soukromého a je jasné jak to projekt ovlivnilo)  

10 

Projekt nebyl připravován komunitním způsobem  0 

Dokument pro hodnocení – STUDIE PROVEDITELNOSTI 

 

Preferenční kritérium vč. popisu  Počet bodů  
 

3. Úprava vstupních prostor pro návštěvníky nebo prostor informačního 
centra s uplatňováním inovačních přístupů, odstraňování přístupových bariér, 
zvyšování bezpečnosti návštěvníků 
 
Realizací projektu bude rekonstruován a modernizován vstupní prostor pro návštěvníky 
do památky, nebo prostor informačního centra s uplatňováním inovačních přístupů. 
Nebo realizací projektu dojde k odstranění přístupových bariér, případně k zvýšení 
bezpečnosti návštěvníků, nebo projekt řeší zvýšení ochrany památky a jejího 
zabezpečení. 
(inovacemi se myslí pouze následující aktivity: elektronický systém vstupného, noční 
osvětlení památky, elektronický průvodce, elektronický informační panel/systém, 
vytvoření světelně hudební projekce) 

15 

Realizací projektu nebude rekonstruován a modernizován vstupní prostor pro 
návštěvníky do památky, nebo prostor informačního centra s uplatňováním inovačních 
přístupů. Realizací projektu nedojde k odstranění přístupových bariér, případně k 
zvýšení bezpečnosti návštěvníků, a projekt neřeší zvýšení ochrany památky a jejího 
zabezpečení. 

0 

Dokument pro hodnocení – STUDIE PROVEDITELNOSTI 
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Preferenční kritérium vč. popisu  Počet bodů  
 

4. Systematičnost aktivit  
 
V projektu je podrobně popsána návaznost na již realizované aktivity/projekty na 
památce, které předcházely (úpravy objektu, předcházející projekty, práce na 
přiléhajících prostorách památky, tedy věcně popsána aktivita s časovým rozpětím 
plnění a její výstup a to za posledních 5 let před datem podání žádosti) 
 

10 

V projektu nejsou uvedeny již dříve zrealizované aktivity/projekty (práce, zpřístupnění, 
úpravy objektu, nové projekty) za posledních 5 let před datem podání projektu  

0 

Dokument pro hodnocení – STUDIE PROVEDITELNOSTI 

 

Preferenční kritérium vč. popisu  Počet bodů  
 

5. Finanční náročnost projektu  
 
Výše způsobilých výdajů projektu je v rozmezí od 300 000 Kč do (méně než)  
1 mil. Kč  

15 

Výše způsobilých výdajů projektu je v rozmezí 1 mil. Kč až 1,6 mil. Kč (včetně mezních 
částek)  

10 

Výše způsobilých výdajů projektu je vyšší než 1,6 mil. Kč  0 

Dokumenty pro hodnocení: Žádost v MS2014+ (Částka CZV se zaokrouhluje na celé koruny)  

 

Preferenční kritérium vč. popisu  Počet bodů  
 

6. Zpřístupnění památky  
 
Otevírací doba památky je min. 3 hodiny denně min. 5 dnů v týdnu  
od 1.5. do 30.9.  

15 

Otevírací doba památky je min. 3 hodiny denně méně než 5 dnů v týdnu, min. však 2 
dny v týdnu  od 1.5. do 30.9.  

5 

Otevírací doba památky je kratší než dva dny v týdnu  
v období od 1.5. do 30.9.  

0 

Dokument pro hodnocení – STUDIE PROVEDITELNOSTI 

 

Preferenční kritérium vč. popisu  Počet bodů  
 

7. Realizací projektu dojde k zpřístupnění nové expozice nebo nové části 
parku/zahrady u památky  
 
Realizací projektu bude zpřístupněná nové expozice nebo nové, do této doby 
nepřístupné, části parku/zahrady u památky 

10 

Realizací projektu nedojde ke zpřístupnění nové expozice nebo nové, do této do 
nepřístupné, části parku/zahrady u památky 

5 

Dokumenty pro hodnocení: STUDIE PROVEDITELNOSTI  

 
Maximální počet získaných bodů:  100  
Minimální počet získaných bodů:    50 


