
Opatření CLLD: 1. 1 Kulturní dědictví

16. Výzva IROP – MAS 21 – Kulturní dědictví – II.

Platnost od:  21. 9. 2020

Jméno hodnotitele:

Název projektu: 

Název žadatele: 

Udělené body:

Bodová 

škála
Komentář:

Do projektu je zapojen kromě žadatele pouze 1 partner. 10

Do projektu jsou zapojeni kromě žadatele min. 2 partneři. 20

Do projektu kromě žadatele není zapojen žádný partner. 0

1. Do plánování či realizace projektu jsou zapojeni kromě žadatele další subjekty (partneři)

Referenční dokument: Partnerská smlouva

Aspekt hodnocení: proveditelnost

Projekt musí získat min. 40 bodů.
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Udělené body:

Bodová 

škála
Komentář:

Projekt řeší havarijní stavebně technický stav památky 10

Udělené body:

Bodová 

škála
Komentář:

Referenční dokument: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti - kap. Podrobný popis projektu

Aspekt hodnocení: potřebnost, účelnost

Aspekt hodnocení: efektivnost, hospodárnost, potřebnost

2. Stavebně technický stav památky
Referenční dokument: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti - kap. Podrobný popis projektu, Projektová 

dokumentace

Projekt řeší obnovu exteriéru i interiéru památky 10

Projekt není zaměřen na řešení stavebně technického stavu památky

0

Projekt řeší obnovu exteriéru nebo interiéru památky

0

Projekt řeší nevyhovující stavebně technický stav památky 5

5

3. Obnova památkových hodnot 

Projekt není zaměřen na obnovu exteriéru ani interiéru památky
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Udělené body: 

Bodová 

škála
Komentář:

Udělené body:

Bodová 

škála
Komentář:

Realizací projektu dojde ke zpřístupnění dosud nepřístupné památky veřejnosti 20

Referenční dokument: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti - kap. Podrobný popis projektu

Aspekt hodnocení: proveditelnost, potřebnost, efektivnost

5. Zpřístupnění památky veřejnosti

Realizace projektu neovlivní zpřístupnění památky veřejnosti, památka je již přístupná 0

Realizací projektu dojde k zlepšení přístupu památky 10

Aspekt hodnocení: potřebnost

4. Ochrana památky a její zabezpečení

Referenční dokument: Žádost o podporu, Studie proveditelnosti - kap. Podrobný popis projektu

Projekt neřeší ochranu památky a její zabezpečení 0

Projekt řeší ochranu památky a její zabezpečení 10
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Udělené body: 

Bodová 

škála
Komentář:

podpis:

Jméno a příjmení:

Projekt splnil / nesplnil podmínky věcného hodnocení:

V                                                                            dne 

Seznam hodnotitelů hodnotící komise:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

6. Výše způsobilých výdajů

Výše způsobilých výdajů je vyšší než 1 100 000 Kč 0

Výše způsobilých výdajů nepřekročí 1 100 000 Kč včetně. 10

Referenční dokument: Žádost o podporu

Aspekt hodnocení: efektivnost, hospodárnost

Udělené body celkem:
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