SC 3.1 ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO
DĚDICTVÍ
Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Název kritéria

Projekt je v souladu s Integrovanou strategií podpory
kultury do roku 2020.

Projekt není zaměřen na podporu komerčních turistických
zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské
provozy, ubytovací a stravovací zařízení.

Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají
tržním cenám.

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.

Aspekt hodnocení podle
Metodického pokynu pro řízení
výzev, hodnocení a výběr
projektů

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY AKTIVITY
ANO - Ve studii proveditelnosti je odkaz na
konkrétní kapitolu Integrované strategie
podpory kultury do roku 2020.
Účelnost
NE - Ve studii proveditelnosti odkaz na
Potřebnost
konkrétní kapitolu chybí nebo není zřejmá
vazba projektu na Integrovanou strategii
podpory kultury do roku 2020.
ANO - Projekt není zaměřen na podporu
komerčních turistických zařízení, jako jsou
volnočasová zařízení, lázeňské provozy,
ubytovací a stravovací zařízení.
Účelnost
NE - Projekt je zaměřen na podporu
komerčních turistických zařízení, jako jsou
volnočasová zařízení, lázeňské provozy,
ubytovací a stravovací zařízení.
Hospodárnost

Účelnost

Referenční dokument




Integrovaná strategie
podpory kultury do roku
2020
žádost o podporu
studie proveditelnosti




žádost o podporu
studie proveditelnosti

ANO - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu
projektu odpovídají tržním cenám.
NE - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu
projektu neodpovídají tržním cenám.





žádost o podporu
rozpočet projektu
studie proveditelnosti

ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají
cílům projektu.
NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají
cílům projektu.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
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Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní
kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.

Proveditelnost
Účelnost

Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno
na hlavní aktivity projektu.

Hospodárnost

V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne
minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě.

Efektivnost
Hospodárnost

ANO - Žadatel má zajištěnou administrativní,
finanční a provozní kapacitu k realizaci a
udržitelnosti projektu.
 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
NE - Žadatel nemá zajištěnou
administrativní, finanční a provozní kapacitu
k realizaci a udržitelnosti projektu.
ANO - Z rozpočtu projektu je zřejmé, že
minimálně 85 % způsobilých výdajů je
zaměřeno na hlavní aktivity projektu.






žádost o podporu
rozpočet projektu
studie proveditelnosti
specifická pravidla výzvy
pro žadatele a příjemce

NE - Z rozpočtu projektu je zřejmé, že méně
než 85 % způsobilých výdajů je zaměřeno na
hlavní aktivity projektu.
 studie proveditelnosti
ANO - Projekt dosáhl minimálně hodnoty
ukazatelů.
 MS2014+
NE - Projekt nedosáhl minimální hodnoty
 specifická pravidla výzvy
ukazatelů.
pro žadatele a příjemce
NERELEVANTNÍ – Nemusí se provádět.

aktivita – REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK

Památka je uvedena na některém z níže uvedených
seznamů:
• Seznam světového dědictví UNESCO
• Indikativní seznam světového dědictví UNESCO
(kategorie kulturní dědictví)
• Seznam národních kulturních památek k 1. 1.
2014
• Indikativní seznam národních kulturních památek
k 1. 1. 2014

Žadatel zpracoval plán zpřístupnění podpořené památky.

Účelnost

ANO - Památka, která je předmětem
projektu, je uvedena na některém
z uvedených seznamů.
NE - Památka, která je předmětem projektu,
není uvedena na některém z uvedených
seznamů.

 přílohy specifických
pravidel výzvy pro
žadatele a příjemce:
 Seznam světového
dědictví UNESCO
 Indikativní seznam
světového dědictví
UNESCO
(kategorie kulturní
dědictví)
 Seznam národních
kulturních památek
k 1. 1. 2014
 Indikativní seznam
národních
kulturních památek
k 1. 1. 2014

Účelnost

ANO - Žadatel zpracoval a doložil plán
zpřístupnění památky, která je předmětem
projektu.
NE - Žadatel nezpracoval a nedoložil plán

 studie proveditelnosti
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zpřístupnění památky, která je předmětem
projektu.

aktivita – ZEFEKTIVNĚNÍ OCHRANY A VYUŽÍVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ A JEJICH ZPŘÍSTUPNĚNÍ (KNIHOVNY)

Knihovna je zřízena podle § 3b zákona č. 257/2001 Sb. o
knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb.

Projekt je zaměřen pouze na digitalizaci části knihovního
fondu, která není zdigitalizována, a v době podání žádosti
o podporu ji nedigitalizuje jiný subjekt.

Digitalizace je jednou ze součástí komplexnějšího
projektu.

Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný.

Účelnost

Efektivnost

Účelnost

Proveditelnost

ANO - Knihovna je zřízena podle § 3b
zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a
podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb nebo
podle odst. 2 § 10 zákona č. 257/2001 Sb. o
knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických a informačních
služeb v případě, že plní funkci krajské
knihovny.
NE - Knihovna není zřízena podle § 3b ani
odst. 2 § 10 zákona č. 257/2001 Sb. o
knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických a informačních
služeb památky, která je předmětem
projektu.
ANO - Projekt je zaměřen pouze na
digitalizaci části knihovního fondu, která není
zdigitalizována a v době podání žádosti o
podporu ji nedigitalizuje jiný subjekt.
NE - Projekt je zaměřen na digitalizaci části
knihovního fondu, která je zdigitalizována
nebo ji v době podání žádosti o podporu
digitalizuje jiný subjekt.
NERELEVANTNÍ - Předmětem projektu není
digitalizace knihovního fondu.
ANO - Digitalizace je jednou ze součástí
komplexnějšího projektu.
NE - Digitalizace je jedinou náplní projektu.
NERELEVANTNÍ - Předmětem projektu není
digitalizace knihovního fondu.
ANO - Navrhovaný harmonogram projektu je
reálný a proveditelný.
NE - Navrhovaný harmonogram projektu
není reálný a proveditelný.

 příloha specifických
pravidel výzvy pro
žadatele a příjemce:
 Seznam knihoven
podporovatelných
z IROP

 registr digitalizace
 studie proveditelnosti

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti

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

Proveditelnost

ANO - V projektu jsou uvedena hlavní rizika
v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a
způsoby jejich eliminace.
NE - V projektu nejsou uvedena hlavní rizika
v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a
způsoby jejich eliminace.

 studie proveditelnosti

Kritéria věcného hodnocení pro SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Název kritéria

Aspekt hodnocení
podle Metodického
pokynu pro řízení
výzev, hodnocení a
výběr projektů

Hodnocení (bodovací škála)

Referenční dokument

aktivita – REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK
20 bodů - Projekt řeší havarijní stavebně-technický stav
památky.
Projekt řeší stavebně-technický stav
památky.

10 bodů - Projekt řeší nevyhovující stavebně-technický stav
památky.
Potřebnost

0 bodů - Projekt neřeší havarijní / nevyhovující stavebnětechnický stav památky (památka je ve velmi dobrém nebo
vyhovujícím stavebně-technickém stavu, nebo není ve velmi
dobrém/vyhovujícím stavebně-technickém stavu, ale projekt
není zaměřen na jeho řešení).

 studie proveditelnosti
 fotopřílohy

10 bodů - Projekt zpřístupní dosud nezpřístupněné prostory
památky pro veřejnost.
Projekt zpřístupní dosud
nezpřístupněné prostory památky.

Projekt řeší dobu zpřístupnění památky.

Účelnost

Účelnost

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

 studie proveditelnosti

10 bodů - Projekt zpřístupní památku pro veřejnost alespoň po
3 a více dnů týdně v průběhu celého roku (každý den po dobu
 studie proveditelnosti
alespoň 5 hodin).
5 bodů - Projekt zpřístupní památku pro veřejnost po 2 a méně
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dnů v týdnu v průběhu celého roku (každý den po dobu
alespoň 5 hodin).
3 body - Projekt umožňuje pouze nepravidelné nebo sezonní
zpřístupnění památky pro veřejnost.
10 bodů - Projekt řeší obnovu exteriéru i interiéru památky.
Součástí projektu jsou restaurátorské práce.

Projekt řeší obnovu památkových
hodnot památky.

Potřebnost

5 bodů - Projekt řeší obnovu exteriéru nebo interiéru památky.
Součástí projektu jsou restaurátorské práce / Projekt
umožňuje obnovu exteriéru i interiéru památky. Součástí
projektu nejsou restaurátorské práce.

 studie proveditelnosti
 projektová dokumentace pro vydání
stavebního povolení nebo pro
ohlášení stavby

0 bodů - Projekt není zaměřen na obnovu exteriéru ani
interiéru památky.

Projekt řeší obnovu parků a zahrad u
památek.

Potřebnost,

Projekt zvyšuje ochranu památky a její
zabezpečení.

Potřebnost

Projekt řeší rekonstrukci nebo budování
expozic a depozitářů.

Účelnost

Účelnost

Potřebnost
Účelnost

10 bodů - Součástí projektu je obnova parků a zahrad u
památek.
0 bodů - Součástí projektu není obnova parků a zahrad u
památek.

 studie proveditelnosti

10 bodů - Projekt zvyšuje ochranu památky a její
zabezpečení.

 studie proveditelnosti
 projektová dokumentace pro vydání
stavebního povolení nebo pro
ohlášení stavby

0 bodů - Projekt nezvyšuje ochranu památky a její
zabezpečení.
10 bodů - Projekt řeší rekonstrukci stávajících expozic a
depozitářů nebo budování nových expozic a depozitářů.
0 bodů - Projekt neřeší rekonstrukci stávajících expozic a
depozitářů nebo budování nových expozic a depozitářů.

 žádost o podporu
 studie proveditelnosti
 projektová dokumentace pro vydání
stavebního povolení nebo pro
ohlášení stavby

10 bodů - Součástí projektu je digitalizace památky a / nebo
mobiliáře, včetně zpřístupnění výstupů digitalizace.
Projekt je zaměřen na digitalizaci
památky a/nebo mobiliáře a
zpřístupnění výstupů digitalizace.

Potřebnost,
Účelnost

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

 studie proveditelnosti

0 bodů - Součástí projektu není digitalizace památky ani
mobiliáře.
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Harmonogram realizace projektu je
reálný a proveditelný.

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

Proveditelnost

10 bodů - Harmonogram realizace projektu je reálný a
proveditelný a respektuje technologické prodlevy v závislosti
na charakteru projektu (např. roční období, specifické postupy
a technologie).

 studie proveditelnosti

0 bodů - Harmonogram realizace projektu není reálný a
proveditelný.

Proveditelnost

5 bodů - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi
i ve fázi udržitelnosti a jsou uvedeny způsoby jejich eliminace.
3 bodů - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi
i ve fázi udržitelnosti, ale nejsou uvedeny způsoby jejich
eliminace.

 studie proveditelnosti

0 bodů - V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační
fázi i ve fázi udržitelnosti a nejsou uvedeny způsoby jejich
eliminace.
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