
 

Kontrolní list z věcného hodnocení (platnost od 23.10. 2017)      
 

Název MAS:  Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. 

Číslo výzvy MAS: 007/06_16_073/CLLD_15_01_071 

Název výzvy MAS: MAS POHODA – IROP – Podpora kulturního a přírodního dědictví – I 

Název výzvy ŘO IROP: Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD 

Číslo výzvy ŘO IROP: 55 

Název žadatele:  

Název projektu:  

Registrační číslo:  

Krajské pracoviště CRR: Hradec Králové 

 

Věcné hodnocení 

Kritérium Bodové 
ohodnocení 

1. Projekt zpřístupní dosud nezpřístupněné prostory památky  

Bodové rozmezí: 15 bodů - Projekt zpřístupní dosud nezpřístupněné prostory památky pro veřejnost. 

0 bodů - Projekt nezpřístupňuje dosud nezpřístupněné prostory památky pro veřejnost. 

Zdroj informací: Studie proveditelnosti, žádost o podporu 

Odůvodnění hodnocení:  

2. Projekt řeší obnovu parků a zahrad  

Bodové rozmezí: 10 bodů – Projekt je zaměřen na obnovu parků a zahrad, nebo je obnova parků a zahrad u památek součástí projektu.  

0 bodů - Projekt není zaměřen na obnovu parků a zahrad, obnova parků a zahrad u památek není součástí projektu.  

Zdroj informací: Studie proveditelnosti, žádost o podporu, dokumentace ke stavebnímu řízení 

Odůvodnění hodnocení:  

3. Projekt zvyšuje ochranu památky a její zabezpečení  

Bodové rozmezí: 10 bodů - Projekt zvyšuje ochranu památky a její zabezpečení. 

0 bodů - Projekt nezvyšuje ochranu památky a její zabezpečení. 



 

Zdroj informací: Studie proveditelnosti, žádost o podporu, dokumentace ke stavebnímu řízení 

Odůvodnění hodnocení:  

4. Projekt řeší dobu zpřístupnění podpořené památky  

Bodové rozmezí: 20 bodů - Projekt zpřístupní památku pro veřejnost alespoň po 3 a více dnů týdně po dobu alespoň 41 týdnů v roce. 

15 bodů - Projekt zpřístupní památku pro veřejnost alespoň po 3 a více dnů týdně po dobu 26 - 40 týdnů v roce. 

10 bodů - Projekt zpřístupní památku pro veřejnost alespoň po 3 a více dnů týdně po dobu 15 - 25 týdnů v roce. 

0 bodů - Projekt zpřístupní památku pro veřejnost alespoň po 3 a více dnů týdně po dobu kratší než 15 týdnů v roce. 

Zdroj informací: Studie proveditelnosti, žádost o podporu 

Odůvodnění hodnocení:  

5. V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace  

Bodové rozmezí: 10 bodů – Žadatel uvedl dostatečně podrobně a reálně hlavní rizika ve všech fázích vč. způsobu jejich eliminace. 

5 bodů – Žadatel uvedl pouze některá rizika/uvedl rizika pouze v některé fázi projektu/neuvedl nebo uvedl pouze částečně způsob eliminace rizik.  

0 bodů – Žadatel neuvedl dostatečně podrobně a reálně všechna rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsob jejich eliminace. 

Zdroj informací: Studie proveditelnosti 

Odůvodnění hodnocení:  
  

Celkový počet bodů udělených komisí:  

Maximální možný počet bodů: 65 

Minimální počet bodů potřebný pro splnění podmínek věcného hodnocení: 35 

Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení (Ano x Ne):  

 

Datum podpisu hodnocení:  

Jméno a příjmení člena komise:  Podpis člena komise:  

Jméno a příjmení člena komise:  Podpis člena komise:  

Jméno a příjmení člena komise:  Podpis člena komise:  



 

Jméno a příjmení člena komise:  Podpis člena komise:  

Jméno a příjmení člena komise:  Podpis člena komise:  

 

 
 

 


