
Platnost od: 7. 10. 2019 

Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Přidělené 

hodnocení
Odůvodnění

Projekt řeší obnovu interiéru i exteriéru památky. 15 bodů

Projekt řeší pouze obnovu interiéru nebo exteriéru památky. 10 bodů

Projekt není zaměřen na obnovu interiéru nebo exteriéru památky. 0 bodů

Projekt řeší rekonstrukci stávajících expozic a/nebo depozitářů nebo budování 

nových expozic a/nebo depozitářů
10 bodů

Projekt neřeší rekonstrukci stávajících expozic a/nebo depozitářů nebo 

budování nových expozic a/nebo depozitářů.
0 bodů

Částka celkových způsobilých výdajů projektu je nižší nebo rovna 2 000 000,- Kč 20 bodů

Částka celkových způsobilých výdajů projektu je vyšší než 2 000 000,- Kč 10 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt, má méně než 500 obyvatel 15 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt, má 500 - 1 500 obyvatel 10 bodů

Obec, v níž se realizuje projekt, má více než 1 500 obyvatel 5 bodů

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. č. 4 - Podpora památek

Integrované strategie MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.

1.

Projekt řeší komplexní stavebně technickou 

obnovu památky

(Aspekt účelnosti a potřebnosti)

Studie proveditelnosti, Žádost o podporu

Studie proveditelnosti, Žádost o podporu2.

Projekt řeší rekonstrukci nebo budování 

expozic a depozitářů

(Aspekt účelnosti)

Počet obyvatel obce/města,

ve které se daný projekt realizuje ke dni 1. 1. 

2019 
(V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se 

nárok na body dle aritmetického průměru počtu obyvatel 

v obcích, ve kterých je projekt realizován.) 

(Aspekt potřebnosti)

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, aktuální údaje 

o počtu obyvatel Údaje ČSÚ z webových stránek

Registrační číslo projektu: 

Žadatel: 

4.

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 4 - Podpora památek

Integrované strategie MAS Blanský les - Netolicko o. p. s.

Název výzvy MAS: 5. výzva MAS Blanský les - Netolicko - IROP - Kulturní dědictví - II.

Číslo výzvy MAS: 062/06_16_073/CLLD_16_02_049

Název výzvy ŘO: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - 

INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Číslo výzvy ŘO:  55. výzva IROP

Název projektu: 

Studie proveditelnosti, Žádost o podporu, Rozpočet
Finanční náročnost projektu                 (Aspekt 

potřebnosti)
3.



Žadatel má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo jiný 

dokument opravňující k provedení stavby, nebo k žádosti přiloží čestné 

prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení) nebo 

součástí projektu nejsou stavební práce.

10 bodů

Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo jiný 

dokument opravňující k provedení stavby, nebo k žádosti nedoložil čestné 

prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení) nebo 

součástí projektu nejsou stavební práce.

0 bodů

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl, je 35 bodů. Maximální počet bodů je 70.

Podpisy přítomných členů komise:

Jméno a příjmení: 

Celkový počet bodů

Složení komise:

Závěrečné vyjádření komise (žádost o podporu 

splnila podmínky věcného hodnocení/žádost o podporu 

nesplnila podmínky věcného hodnocení)

5.
Technická připravenost projektu 

(Aspekt proveditelnosti)

Žádost o podporu, Stavební povolení nebo souhlas s 

provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení 

nebo Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno 

stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření 

stavebního úřadu

Jméno a podpis zapisovatele: 

Datum a místo konání hodnotící komise: 

Jméno a příjmení: 

Jméno a příjmení:


