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„MAS Telčsko-IROP- Investujeme do oprav a oživení památek na území MAS Telčsko“ 

 

 

Kontrolní list věcného hodnocení 
Platnost od 22. 10. 2018 

 

Registrační číslo žádosti o 

podporu 

 

Název žádosti o podporu  

Žadatel  

Číslo výzvy ŘO IROP Výzva ŘO IROP č. 55 „Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD“ 

Číslo a název výzvy MAS 2. výzva-„MAS Telčsko-IROP- Investujeme do oprav a oživení památek na území MAS Telčsko“ 
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Číslo 

kritéria 
Hodnotící kritérium Hodnocení kritéria Počet získaných bodů 

1 

Projekt zpřístupní dosud 

nezpřístupněné prostory 

památky 

(Aspekt potřebnosti a 

účelnosti ) 

0 bodů – Projekt neumožní zpřístupnění dosud nepřístupných prostor 

památky pro veřejnost 

20 bodů – Projekt umožní zpřístupnění dosud nepřístupných prostor 

památky pro veřejnost 

 

 

Doplňující komentář: Kontrola bude probíhat ze Žádosti o podporu a Studie proveditelnosti 

Odůvodnění:  

 

2 

Projekt zvyšuje ochranu 

památky a její 

zabezpečení –  kritérium 

hodnotí, zda díky 

realizaci projektu dojde 

ke zvýšení ochrany 

památky a jejímu 

zabezpečení 

(Aspekt potřebnosti a 

efektivnosti) 

 0 bodů – Projekt nezvyšuje ochranu památky a její zabezpečení 

20 bodů – Projekt zvyšuje ochranu památky a její zabezpečení  

 

 

Doplňující komentář: Kontrola bude probíhat ze Žádosti o podporu, Projektové dokumentace a Stude proveditelnosti 

Odůvodnění:  
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3 

Projekt navazuje na již 

zrealizované aktivity 

(úpravy, práce, 

zpřístupnění) na 

památce 

(Aspekt účelnosti a 

efektivnosti) 

0 bodů – Projekt nijak nenavazuje na již dříve zrealizované aktivity na 

památce 

20 bodů – Projekt logicky navazuje na již zrealizované aktivity na 

památce 

 

Doplňující komentář: Kontrola bude probíhat ze Studie proveditelnosti. 

Odůvodnění:  

 

4 

Projekt řeší dobu 

zpřístupnění podpořené 

památky 

(Aspekt účelnosti a 

efektivnosti) 

10 bodů – Projekt zpřístupní památku pro veřejnost alespoň po 3 a 

více dnů týdně po dobu 26 týdnů v roce 

20 bodů – Projekt zpřístupní památku pro veřejnost alespoň po 3 a 

více dnů týdně po dobu 40 týdnů v roce 

 

Doplňující komentář: Kontrola bude probíhat ze Žádosti o podporu a ze Studie proveditelnosti. 

Odůvodnění:  

 

 

Minimální počet bodů: 50          

Maximální počet získaných bodů: 80 

Celkový počet získaných bodů: 
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Celkové shrnutí věcného hodnocení 

Žádost o podporu splnila/nesplnila kritéria věcného hodnocení. 

 

Datum jednání VK:  

Členové výběrové komise:  

 

 

 

Mgr. Luděk Rux  

Mgr. Hynek Vohoska  

Ing. Dana Posádová  

Pan Pavel Komín  

Pan Miroslav Požár 
 


