Příloha č. 2 Kritéria hodnocení projektů ve výzvě MAS Hrubý Jeseník č. I: Zatraktivnění kulturního dědictví v regionu
Kritéria věcného hodnocení

Max. možná bodová hranice: 80 bodů, Min. bodová hranice pro splnění věcného hodnocení: 40 bodů

Název kritéria

Stavebně technický stav památky

Přiřazení funkce

hodnotící
Bodové hodnocení kritéria se vztahuje ke stavebně technickému stavu památky. Principem je
zvýhodnit projekty řešící ty památkové objekty/areály, které jsou ve velmi špatném až
havarijním stavu a realizací projektů dojde k odvrácení od nevratného poškození
objektu/areálu. Technický stav objektu by měl být doložen např. stanoviskem statika,
stavebního úřadu, závazným stanoviskem příslušného orgánu památkové péče nebo
prohlášením autorizovaného architekta. Tento dokument bude doložen jako nepovinná
příloha k žádosti.
Žadatel by měl dále tento technický stav dále detailně popsat ve studii proveditelnosti.
20
Projekt řeší havarijní stavebně-technický stav památky.
10
Projekt řeší nevyhovující stavebně-technický stav památky.

Popis kritéria

1

0

Projekt neřeší havarijní / nevyhovující stavebně-technický stav památky (památka
je ve velmi dobrém nebo vyhovujícím stavebně-technickém stavu, nebo není ve
velmi dobrém/vyhovujícím stavebně-technickém stavu, ale projekt není zaměřen
na jeho řešení)

Určení hlavního
zdroje informací

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Příloha: Doklad k posouzení technického stavu
památky

Název kritéria

Délka realizace

Přiřazení funkce

hodnotící
Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k délce realizace projektu. Principem nastavení kritéria
je zvýhodnění projektů se zkrácenou dobou realizace, tzn. doba od předpokládaného data
zahájení fyzické realizace projektu do podání první Žádosti o platbu. Do celkového počtu
měsíců realizace se započítává každý měsíc, v němž byl projekt realizován, byť by se jednalo o
jeden den. Pokud žadatel v rámci realizace tyto termíny nedodrží, může to v konečném
důsledku vést až k odejmutí dotace!

Popis kritéria

15
Bodové hodnocení

10
5

Realizace projektu, tzn. doba od předpokládaného data zahájení fyzické realizace
projektu do data podání první Žádosti o platbu na MAS, potrvá do 12 měsíců včetně.
Realizace projektu, tzn. doba od předpokládaného data zahájení fyzické realizace
projektu do data podání první Žádosti o platbu na MAS, potrvá od 13 do 18 měsíců
včetně.
Realizace projektu, tzn. doba od předpokládaného data zahájení fyzické realizace
projektu do data podání první Žádosti o platbu na MAS, potrvá od 19 do 24 měsíců
včetně.
2

0

Realizace projektu, tzn. doba od předpokládaného data zahájení fyzické realizace
projektu do data podání první Žádosti o platbu na MAS, potrvá déle než 24 měsíců.

Určení hlavního
zdroje informací

Žádost o podporu

Název kritéria

Doba zpřístupnění památky

Přiřazení funkce

hodnotící

Popis kritéria

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k době zpřístupnění památkového objektu/areálu.
Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, které řeší co nejdelší možnou dobu
zpřístupnění daného památkového objektu/areálu

Určení hlavního
zdroje informací

10

Projekt zpřístupní památku pro veřejnost alespoň po 3 a více dnů týdně v
průběhu celého roku (každý den po dobu alespoň 5 hodin).

5

Projekt zpřístupní památku pro veřejnost po 2 a méně dnů v týdnu v průběhu
celého roku (každý den po dobu alespoň 5 hodin).

0

Projekt umožňuje pouze nepravidelné nebo sezonní zpřístupnění památky pro
veřejnost.

Plán zpřístupnění, který je součástí Studie proveditelnosti.

3

Název kritéria

Vybudování nové expozice

Přiřazení funkce

hodnotící
Bodové hodnocení kritéria se vztahuje ke zřízení nových prvků expozice. Principem nastavení
kritéria je zvýhodnit projekty, u kterých dojde k vybudování nových expozic či zásadní inovaci
současných expozic, které povedou k větší atraktivitě dané památky/areálu. Zásadní inovací
se rozumí, komplexní změna současného pojetí expozice, kdy mohou zůstat stejné exponáty
popř. mohou být přidány další, ale dojde ke změně formy prezentace těchto exponátů. Jako
novou expozici může být považováno i zpřístupnění veřejnosti prostor, které byly dosud
uzavřené, zpřístupnění uměleckých či historických děl v rámci památky, zpřístupnění
archeologického naleziště v rámci památky, vytvoření zcela nové nebo zásadní inovace v
rámci současné expozice vztahující se k dané památky.
V rámci projektu dojde k vybudování nové expozice, zásadní inovaci expozice
5
současné či zpřístupnění dosud nepřístupných prostor či nalezišť

Popis kritéria

0

V rámci projektu nedojde k vybudování nové expozice, zásadní inovaci expozice
současné či zpřístupnění dosud nepřístupných prostor či nalezišť

Určení hlavního
zdroje informací

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

Název kritéria

Bezbariérovost

Přiřazení funkce

hodnotící

4

Popis kritéria

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k zajištění bezbariérového přístupu k revitalizované
památce v rámci projektu. Principem tohoto kritéria je zvýhodnit projekty, které umožní
přístup k památce/areálu i pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo matky s malými dětmi.
Bezbariérovost může být řešena nájezdy, výtahem, zvedací plošinou, schodolezem popř.
jiným technickým řešením, které zajistí bezbariérový přístup.
Projekt zajišťuje plný bezbariérový přístup do celého revitalizovaného
10
objektu/areálu – vchod, přístupová cesta, expozice, návštěvnická infrastruktura
(WC, infocentrum aj.)
Projekt zajišťuje bezbariérový přístup jen do části revitalizovaného objektu/areálu
5
– objekt/areál není plně bezbariérově zpřístupněn.
0

Projekt nezajišťuje bezbariérový přístup k danému revitalizovanému
objektu/areálu

Určení hlavního
zdroje informací

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

Název kritéria

Zvýšení bezpečnosti a zajištění ochrany památky

Přiřazení funkce

hodnotící
Bodové hodnocení kritéria se vztahuje ke zvýšení bezpečností a zajištění ochrany památky.
Principem nastavení kritéria je zvýhodnit projekty, u nichž dojde ke zvýšení bezpečnosti a
ochrany daného objektu/areálu pomocí bezpečnostních prvků. Revitalizovaný objekt/areál by
měl být zajištěn bezpečnostními prvky, které zajistí jeho větší ochranu (např. před požárem,
vandalstvím, krádežím apod.). Za minimální prvek zvýšení bezpečnosti se rozumí instalace
kamerového systému, hlásiče požárů, bezpečnostních zámků, interního a externího osvětlení,
elektronické zabezpečovací signalizace, oplocení či jiný prvek, který zabrání ve vniknutí

Popis kritéria

5

nepovolaných osob nebo ochrání majetek před poškozením osobami.

5
0

Projekt řeší zvýšení bezpečnosti a ochrany objektu/areálu. Bude v objektu
nainstalován minimálně jeden z výše uvedených bezpečnostních prvků.
Projekt neřeší zvýšení bezpečnosti a ochrany objektu/areálu. Nebude v objektu
nainstalován ani jeden z výše uvedených bezpečnostních prvků

Určení hlavního
zdroje informací

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

Název kritéria

Návštěvnická infrastruktura

Přiřazení funkce

hodnotící

Popis kritéria

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k vybudování základní návštěvnické infrastruktury v
rámci revitalizovaného areálu/objektu. Principem tohoto kritéria je zvýhodnit projekty, kde
dojde kromě samotné revitalizace památkového objektu/areálu i ke zvýšení jeho atraktivity.
Ke zvýšení atraktivity je potřebná dostupná návštěvnická infrastruktura. Pro návštěvníky by
mělo být dostupné alespoň základní sociální zázemí (WC), dále zde může být vybudována
klidová zóna, informační centrum, šatna, pokladna.

Bodové hodnocení

10

Projekt zahrnuje realizaci jak základního sociálního zázemí (WC) ale i další
návštěvnické infrastruktury jako je informační centrum, klidová zóna, šatna,
6

5
0

pokladna. Dostačující je jedna aktivita z vyjmenovaných tzn. základní soc. zázemí
a jedna další aktivita.
Projekt zahrnuje realizaci alespoň základního sociálního zázemí (WC) nebo jiné
návštěvnické infrastruktury informační centrum, klidová zóna, šatna, pokladna.
Projekt nezahrnuje realizaci jak základního sociálního zázemí (WC), tak i další
infrastruktury jako je informační centrum, šatna, klidová zóna, pokladna

Určení hlavního
zdroje informací

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti

Název kritéria

Revitalizace zeleně

Přiřazení funkce

hodnotící
Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k revitalizaci doprovodné zeleně v rámci
revitalizovaného objektu/areálu. Principem je zvýhodnit projekty, u kterých dojde k
revitalizaci či výsadbě nové zeleně v rámci památkového objektu či areálu. Jedná se o
výsadbu stromů, keřů nebo ošetření stávající zeleně (stromů a keřů), zřízení nebo úpravě
trávníků, zřízení nebo úpravě květinových záhonů.
Projekt zahrnuje revitalizaci či novou výsadbu doprovodné zeleně. Musí se jednat
5
o minimálně jednu z výše uvedených aktivit.
Projekt nezahrnuje revitalizaci či novou výsadbu doprovodné zeleně. Nejedná se o
0
žádnou z výše uvedených aktivit.

Popis kritéria

7

Určení hlavního
zdroje informací

Žádost, Studie proveditelnosti

8

