3.výzva MAS Slezská brána-IROP-Kultura 1.

Příloha č.2
3.výzva MAS Slezská brána-IROP-Kritéria VH
(VÝZVA ŘO IROP Č. 55_KULTURNÍ DĚDICTVÍ)

SC 3.1 - aktivita Památky
Číslo

Název kritéria

Technická připravenost projektu.
Věcné 1

Věcné 2

(Aspekt proveditelnosti)

Celkové způsobilé výdaje projektu, ze kterých je
stanovena dotace ke dni podání žádostí o
podporu.

Referenční dokument

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

Věcné 3

(Aspekt účelnosti a potřebnosti)

Projekt řeší dobu zpřístupnění památky.

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 k žádosti přiloží čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá
stavebnímu řízení (ohlášení), nebo součástí projektu nejsou stavební práce.

Hodnocení
(body)

20 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 nedoložil čestné prohlášení, že realizace projektu nepodléhá
stavebnímu řízení (ohlášení).

0 bodů

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace,
jsou nižší než 1 418 420,- Kč.

30 bodů

Celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace,
jsou vyšší než 1 418 420,- Kč včetně.

0 bodů

Projekt zpřístupní dosud nezpřístupněné prostory památky pro veřejnost.

10 bodů

Projekt nezpřístupňuje dosud nezpřístupněné prostory památky pro veřejnost.

0 bodů

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

10 bodů

Žádost o podporu, rozpočet

(Aspekt efektivnosti)

Projekt zpřístupní dosud nezpřístupněné prostory
památky.

Popis pro hodnocení

Studie proveditelnosti, Žádost o podporu

Projekt řeší dobu zpřístupnění památky.
Věcné 4

Studie proveditelnosti, Žádost o podporu

(Aspekt efektivnosti)

Projekt řeší obnovu parků a zahrad u památek.
Věcné 5

Projekt řeší rekonstrukci nebo budování expozic a
depozitářů.

Projekt umožňuje pouze nepravidelné nebo sezonní zpřístupnění památky pro veřejnost.

3 body

Součástí projektu je obnova parků a zahrad u památek.

10 bodů

Součástí projektu není obnova parků a zahrad u památek.

0 bodů

Projekt řeší rekonstrukci stávajících expozic a depozitářů nebo budování nových expozic a
depozitářů.

10 bodů

Projekt neřeší rekonstrukci stávajících expozic a depozitářů nebo budování nových expozic a
depozitářů.

0 bodů

Součástí projektu je digitalizace památky a / nebo mobiliáře, včetně zpřístupnění výstupů
digitalizace.

10 bodů

Součástí projektu je digitalizace památky a / nebo mobiliáře, bez zpřístupnění výstupů
digitalizace.

5 bodů

Součástí projektu není digitalizace památky ani mobiliáře.

0 bodů

Studie proveditelnosti, Žádost o podporu

(Aspekt účelnosti)

Věcné 7

5 bodů

Studie proveditelnosti

(Aspekt účelnosti a hospodárnosti)

Věcné 6

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

Projekt je zaměřen na digitalizaci památky a/nebo
mobiliáře a zpřístupnění výstupů digitalizace.

Studie proveditelnosti, Žádost o podporu

(Aspekt účelnosti)

Celkový počet bodů
Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 50 bodů. Maximální počet bodů je 100.

