Kritéria pro hodnocení projektů v rámci Programového rámce IROP SCLLD MAS Stolové hory,
opatření 2.5 Ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Kritéria pro věcné hodnocení projektů (= hodnotící funkce kritérií)
Číslo a název kritéria
1. Připravenost projektu

Upřesnění hodnocení

2. Součástí projektu jsou i opatření nezbytná pro
efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití,
zatraktivnění a zabezpečení souboru památek:
- zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení

Popis a způsob hodnocení

Referenční dokumenty

10 bodů – Žadatel má uzavřenou smlouvu s
Žádost o podporu, vč. příp. přílohy (dodavatelská
dodavatelem všech hlavních aktivit projektu.
smlouva)
5 bodů – Žadatel má uzavřenou smlouvu
s dodavatelem části hlavních aktivit projektu ve
výši alespoň 30 % celkových způsobilých výdajů
projektu
0 bodů – Žadatel nemá uzavřenou smlouvu s
dodavatelem žádných hlavních aktivit projektu
anebo části hlavních aktivit projektu ve výši méně
než 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.
10 bodů – Hodnotitel přidělí 10 bodů, pokud žadatel předloží uzavřené smlouvy na plnění všech
relevantních hlavních aktivit projektu.
5 bodů – Hodnotitel přidělí 5 bodů, pokud žadatel předloží uzavřené smlouvy na plnění alespoň části
relevantních hlavních aktivit projektu, na které je dle rozpočtu projektu plánováno vynaložení alespoň
30 % celkových způsobilých výdajů projektu.
0 bodů – Hodnotitel přidělí 0 bodů, pokud žadatel nepředloží uzavřené smlouvy na plnění žádných
hlavních aktivit projektu anebo pokud žadatel předloží uzavřené smlouvy na plnění části relevantních
hlavních aktivit projektu, na které je dle rozpočtu projektu plánováno vynaložení méně než 30 %
celkových způsobilých výdajů projektu.
Pro vyhodnocení kritéria není důležité, jestli hlavní aktivity projektu realizuje jeden či více dodavatelů.
Hlavní aktivitou se rozumí činnosti spadající pod hlavní podporované aktivity uvedené v kapitole 3.2.2
„Podporované aktivity“ Specifických pravidel k výzvě č. 55 IROP.
20 bodů – Součástí projektu je i realizace 2 a více Žádost o podporu
z vyjmenovaných opatření nezbytných pro
Studie proveditelnosti
plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení Projektová dokumentace
souboru památek

- odstraňování přístupových bariér
- zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
- rekonstrukce stávajících či budování nových
expozic a depozitářů
- modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů
sociálního, technického a technologického zázemí
- restaurování památek
Upřesnění hodnocení

15 bodů – Součástí projektu je i realizace jednoho
z vyjmenovaných opatření nezbytných pro
plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení
souboru památek
0 bodů – Součástí projektu není realizace žádného
z vyjmenovaných opatření nezbytných pro
plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení
souboru památek
20 bodů – Hodnotitel přidělí 20 bodů, pokud žadatel ve studii proveditelnosti popíše, že díky realizaci
projektu dojde i k realizaci alespoň dvou z vyjmenovaných typů opatření.
15 bodů – Hodnotitel přidělí 15 bodů, pokud žadatel ve studii proveditelnosti popíše, že díky realizaci
projektu dojde i k realizaci jednoho z vyjmenovaných typů opatření.
0 bodů – Hodnotitel přidělí 0 bodů, pokud žadatel ve studii proveditelnosti nepopíše, že díky realizaci
projektu dojde k realizaci alespoň jednoho z vyjmenovaných typů opatření, anebo pokud žadatel
v rámci projektu nebude realizovat žádný z vyjmenovaných typů opatření.
Pro účely vyhodnocení kritéria se za „zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení“ považuje
pořízení bezpečnostních prvků a zařízení (např. kamerový systém, zařízení proti vniknutí
neoprávněných osob, zvukové výstražné systémy, systémy protipožární ochrany).
Pro účely vyhodnocení kritéria se za „odstraňování přístupových bariér“ považuje budování, úprava
a obnova přístupových cest a prvků určených pro pohyb návštěvníků a/nebo budování výtahů a
bezbariérových prvků pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace.
Pro účely vyhodnocení kritéria se za „zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků“ považují stavební
úpravy či rekonstrukce součástí nemovitých památek, potenciálně ohrožujících život či zdraví
návštěvníků (např. opadávající fasáda, uvolněná střešní krytina, uvolněné součásti zdí, hradeb,
vyčuhující ostré předměty ze staveb atp.). Za ohrožující život či zdraví návštěvníků jsou považována ty
součásti nemovitých památek, které jsou dle projektové dokumentace a dle studie proveditelnosti
v havarijním stavebně technickém stavu či nebezpečném stavu. Popis zajištění vyšší bezpečnosti
návštěvníků musí být součástí Studie proveditelnosti (upravené dle požadavků MAS), kap. č. 5
Podrobný popis projektu. Pro kladné vyhodnocení této části kritéria postačí, pokud bude alespoň část
projektu řešit zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, tzn. v rámci projektu musí být řešena součást
památky potenciálně ohrožující život či zdraví návštěvníků, nicméně projekt se nemusí těmto částem
věnovat výhradně.
Pro účely vyhodnocení kritéria se za „rekonstrukci stávajících či budování nových expozic a
depozitářů“ považuje rekonstrukce expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů,
sociálního zázemí a pořízení nezbytného vybavení a zařízení.

Pro účely vyhodnocení kritéria se za „modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního,
technického a technologického zázemí“ považuje modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů
technologického a technického zázemí (pořízení technologického zařízení a strojů, umožňujících
funkčnost, zpřístupnění a plnohodnotné využívání památky) a modernizace, popř. výstavba objektů
sociálního zázemí, resp. návštěvnické infrastruktury (např. WC, šatna, pokladna, informační centrum,
klidová zóna určená pro návštěvníky památky).
Pro účely vyhodnocení kritéria se za „restaurování památek“ považuje: stavební obnova nemovitého
kulturního dědictví (stavba a stavební úpravy), rekonstrukce, přístavby, odstraňování nepůvodních a
nevyhovujících stavebních prvků či staveb, realizace inženýrských sítí, restaurátorské a konzervační
práce (restaurování a konzervace nemovitého kulturního dědictví a movitých předmětů, které jsou
součástí podporovaných památek). Pro účely vyhodnocení této části kritéria do tohoto opatření
nespadají ty úpravy památky, které zároveň a primárně zajišťují vyšší bezpečnost návštěvníků.
V případě, že některá z aktivit projektu bude spadat do více vyjmenovaných opatření nezbytných pro
plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek, započítává se její realizace pouze
do jednoho z nich.

