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Kritéria pro věcné hodnocení 

7.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP – KULTURNÍ PAMÁTKY 2 

 

(SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví) IROP 4.1. Posílení 

komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a 

aktivizace místního potenciálu 
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Věcné hodnocení 
Preferenční kritérium vč. popisu Počet bodů 

1. Zpřístupnění nepřístupné části památky/objektu/sbírek 

Projektem se zpřístupňují nové prostory a v rámci nich nová, nebo nově zapůjčená, 

expozice, sbírka 

(projekt zpřístupní zcela nově prostory památky, sbírka musí mít alespoň 

50% nových ještě nevystavovaných kusů1) 

25 

Projektem se zpřístupňují nové prostory 

(projekt zpřístupní zcela nově nějaké prostory památky) 
17 

Projektem se zpřístupňuje nová, nebo nově zapůjčená sbírka, expozice   

(Památka zpřístupní v objektu, doposud nepřístupnou sbírku, expozici, 

sbírka musí mít alespoň 50% nových ještě nevystavovaných kusů) 

10 

Projekt nově nezpřístupňuje ani prostory ani sbírku, expozici 0 

Dokument pro hodnocení: Studie proveditelnosti 

 

Preferenční kritérium vč. popisu Počet bodů 

2. Komunitní plánování projektu 

Projekt byl připravován komunitním způsobem a byly projednány požadavky 

komunity 

(projekt byl projednán s komunitou a zástupci různých sektorů veřejného a/nebo 

soukromého a je jasné jak to projekt ovlivnilo) 

10 

Projekt nebyl připravován komunitním způsobem 0 

Dokumenty pro hodnocení: Studie proveditelnosti 

 

 

 

                                                           
1 Vysvětlení kusů: slovem kus pro účely hodnocení rozumíme konkrétní věc, např. historická nádoba, hrnec, 
obraz apod. Kusy budou posuzovány i dle výpisů z evidence, kde je specifikováno, kolik kusů je např. ve sbírce, 
podsbírce, souboru apod.  
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Preferenční kritérium vč. popisu Počet bodů 

3. Uplatňování inovačních přístupů 

Realizací projektu bude podpořena inovace, které zatím v území MAS Královská 

stezka chybí  

(inovacemi se myslí pouze následující aktivity: elektronický systém vstupného, 

noční osvětlení památky, elektronický průvodce, vytvoření světelně hudební 

projekce)   

15 

Projekt neřeší inovační přístupy, inovace 0 

Dokumenty pro hodnocení: Studie proveditelnosti 

 

Preferenční kritérium vč. popisu Počet bodů 

4. Systematičnost aktivit 

Projekt logicky navazuje na již zrealizované aktivity (práce, zpřístupnění, úpravy 

objektu, nové projekty) na památce (v posledních 5 letech před datem podání 

žádosti) 

10 

Projekt nenavazuje na již dříve zrealizované aktivity (práce, zpřístupnění, úpravy 
objektu, nové projekty), nebo aktivity (práce, zpřístupnění, úpravy objektu, nové 
projekty) nemají návaznost 

0 

Dokumenty pro hodnocení: Studie proveditelnosti 

 

Preferenční kritérium vč. popisu Počet bodů 

5. Finanční náročnost projektu 

Výše způsobilých výdajů projektu je v rozmezí od 300 000 Kč do (méně než) 1,5 mil. 

Kč 

15 

Výše způsobilých výdajů projektu je v rozmezí 1,5 mil. Kč až 2 mil. Kč (včetně mezních 
částek) 

10 

Výše způsobilých výdajů projektu je vyšší než 2 mil. Kč 0 

Dokumenty pro hodnocení: Žádost v MS2014+ 

Pozn: Částka CZV se zaokrouhluje na celé koruny 
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Preferenční kritérium vč. popisu Počet bodů 

6. Zpřístupnění památky 

Otevírací doba památky je min. 5 hodin denně min. 5 dnů v týdnu od 1.5. do 30.9. 
15 

Otevírací doba památky je min. 3 hodiny denně min. 3 dny v týdnu od 1.5. do 30.9. 5 

Otevírací doba památky je kratší a méně častější než výše uvedené možnosti 
v období od 1.5. do 30.9. 

0 

Dokumenty pro hodnocení: Studie proveditelnosti 

 

Preferenční kritérium vč. popisu Počet bodů 

7. Zkrácená doba realizace projektu 

Termín ukončení realizace projektu je rok 2020 
10 

Termín ukončení realizace projektu je rok 2021 5 

Dokumenty pro hodnocení: Žádost v MS2014+, Studie proveditelnosti 

 

Maximální počet získaných bodů: 100 

Minimální počet získaných bodů: 50 


