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Příloha č. 1.  Hodnoticí kritéria pro výběr projektů IROP 

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

1. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti pro všechny aktivity 

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti jsou hodnocena: splněno/nesplněno/nehodnoceno (pro případy, kdy je pro 

vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění informace od žadatele)/ nerelevantní (pro případy, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje) 

Pořadové číslo Typ kritéria Druh kritéria Kritéria formálních náležitostí Referenční dokument 

1. Vylučovací Napravitelné Žádost o podporu je podána v předepsané formě 
Žádost o podporu,  

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce* 

2. Vylučovací Napravitelné 
Žádost o podporu je podepsána oprávněným 

zástupcem žadatele 

Žádost o podporu, 

Příloha žádosti-plná moc (doporučený vzor-Příloha č.11 

Obecných pravidel pro žadatele) 

3. Vylučovací Napravitelné 

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a 

obsahově splňují náležitosti požadované 

v dokumentaci k výzvě MAS Mikroregionu 

Telčsko. 

Žádost o podporu,  

Přílohy žádosti o podporu, 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce* 

Text výzvy MAS Mikroregionu Telčsko  

*Výzva ŘO IROP č. 55 spolu se Specifickými i obecnými pravidly ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy je uveřejněna zde: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-55-

Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty
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Pořadové číslo Typ kritéria Druh kritéria Kritéria přijatelnosti Referenční dokument 

1. Vylučovací Nenapravitelné 

Žadatel splňuje definici oprávněného 

žadatele/příjemce pro příslušný specifický cíl a 

výzvu MAS Mikroregionu Telčsko 

 

Žádost o podporu,  

Přílohy žádosti – doklad o právní subjektivitě, 

Text výzvy MAS Mikroregionu Telčsko 

2. Vylučovací Napravitelné 
Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS 

Mikroregionu Telčsko 

Žádost o podporu,  

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce*, 

Tex výzvy MAS Mikroregionu Telčsko, 

Studie proveditelnosti 

3. Vylučovací Napravitelné 
Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, 

pokud jsou stanoveny. 

Rozpočet projektu  

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 

Text výzvy MAS Mikroregionu Telčsko, 

 

4. Vylučovací Napravitelné Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. 

Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti 

 

*Výzva ŘO IROP č. 55 spolu se Specifickými i obecnými pravidly ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy je uveřejněna zde: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-55-Kulturni-

dedictvi-integrovane-projekty 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty
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5. Vylučovací Napravitelné 

Projekt a jeho cíle, plánované aktivity i cílové 

skupiny nejsou v rozporu se strategickou částí 

SCLLD MAS Mikroregionu Telčsko. 

Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 

Programový rámec SCLLD MAS Mikroregionu Telčsko 

 

 

6. Vylučovací Napravitelné 

Projekt nemá negativní vliv na žádnou 

z horizontálních priorit IROP (udržitelný 

rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, 

rovnost mužů a žen) 

Žádost o podporu,  

Text výzvy MAS Mikroregionu Telčsko, 

 

 

*Výzva ŘO IROP č. 55 spolu se Specifickými i obecnými pravidly ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy je uveřejněna zde: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-55-Kulturni-

dedictvi-integrovane-projekty 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-55-Kulturni-dedictvi-integrovane-projekty
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2. Věcné hodnocení projektu 

Kritéria pro aktivitu:  INVESTICE DO OPRAV a OŽIVENÍ PAMÁTEK 

Pořadové číslo Typ kritéria Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokument 

1. Hodnotící 

Projekt zpřístupní dosud nezpřístupněné 

prostory památky 

 

0 bodů – Projekt neumožní zpřístupnění dosud 

nepřístupných prostor památky pro veřejnost Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti 20 bodů – Projekt umožní zpřístupnění dosud 

nepřístupných prostor památky pro veřejnost 

2. Hodnotící 

Projekt zvyšuje ochranu památky a její 

zabezpečení-  kritérium hodnotí, zda díky realizaci 

projektu dojde ke zvýšení ochrany památky a jejímu 

zabezpečení.  

0 bodů – Projekt nezvyšuje ochranu památky a její 

zabezpečení 
Žádost o podporu,  

Studie proveditelnosti, 

Projektová 

dokumentace  

20 bodů – Projekt zvyšuje ochranu památky a její 

zabezpečení 

3. Hodnotící 
Projekt navazuje na již zrealizované aktivity     

(úpravy, práce, zpřístupnění) na památce 

0 bodů – Projekt nijak nenavazuje na již dříve 

zrealizované aktivity na památce 
Studie proveditelnosti 

20 bodů – Projekt logicky navazuje na již zrealizované 

aktivity na památce 
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Kritéria pro aktivitu:  INVESTICE DO OPRAV a OŽIVENÍ PAMÁTEK 

Pořadové číslo Typ kritéria Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Referenční dokument 

4. Hodnotící 
Projekt řeší dobu zpřístupnění podpořené 

památky 

10 bodů – Projekt zpřístupní památku pro veřejnost 

alespoň po 3 a více dnů týdně po dobu 26 týdnů v roce. 
Žádost o podporu, 

Studie proveditelnosti, 
kde je popsán způsob 

zpřístupnění památky, vč. 

jasného časového 

vymezení 

20 bodů – Projekt zpřístupní památku pro veřejnost 

alespoň po 3 a více dnů týdně po dobu 40 týdnů v roce 

 

 

Projekt projde úspěšně věcným hodnocením, pokud získá minimálně 50 bodů (z maximálního počtu 80 bodů) 


