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



1

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní
kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.

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

Proveditelnost
Účelnost

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.
NE - Z rozpočtu projektu je zřejmé, že méně
než 85 % způsobilých výdajů je zaměřeno
na hlavní aktivity projektu.

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


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

Efektivnost
Hospodárnost

ANO - Projekt dosáhl minimálně hodnoty
ukazatelů.
NE - Projekt nedosáhl minimální hodnoty
ukazatelů.

studie proveditelnosti

MS2014+

specifická pravidla výzvy
pro žadatele a příjemce

NERELEVANTNÍ – Nemusí se provádět.

aktivita MUZEA
Muzeum je zřizováno státem nebo krajem.

Účelnost

Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účelnost

Návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr za
poslední tři roky, překročila 30 000 návštěvníků.

Účelnost

ANO – Muzeum je zřizováno státem nebo
krajem.
NE – Muzeum není zřizováno státem ani
krajem.
ANO – Muzeum spravuje sbírku dle zákona
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
NE – Muzeum nespravuje sbírku dle zákona
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
ANO – Návštěvnost muzea, vypočítaná jako
roční průměr za poslední tři roky, překročila
30 000 návštěvníků.



příloha žádosti o
podporu – Zřizovací
listina




Centrální evidence
sbírek (CES)
Seznam muzeí
podporovatelných z
IROP





žádost o podporu
studie proveditelnosti
Seznam muzeí
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Žadatel zpracoval plán zpřístupnění podpořené sbírky
nebo její částí.

NE – Návštěvnost muzea, vypočítaná jako
roční průměr za poslední tři roky,
nepřekročila 30 000 návštěvníků.
ANO - Žadatel zpracoval a doložil plán
zpřístupnění sbírky nebo její částí, které jsou
předmětem projektu.
NE - Žadatel nezpracoval a nedoložil plán

zpřístupnění.
NERELEVANTNÍ – Depozitář není
zpřístupněn.

Účelnost

podporovatelných z
IROP

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 MUZEA
Podmínky uchování a prezentace
sbírkových předmětů vzhledem k jejich
charakteru.

Projekt řeší zabezpečení sbírkového
fondu nebo jeho částí.

Potřebnost

10 bodů – Sbírkové předměty jsou uloženy nebo prezentovány  studie proveditelnosti
v nevyhovujících / havarijních podmínkách.
 havarijní výměr
0 bodů – Sbírkové předměty nejsou uloženy nebo
prezentovány v nevyhovujících / havarijních podmínkách.
10 bodů – Projekt řeší všechny následující aspekty
zabezpečení a ochrany: požární ochrana, ochrana sbírkových
předmětů před jejich odcizením, ochrana před nežádoucím
vniknutím osob do objektu, ochrana před neoprávněnou
manipulací.

Účelnost

5 bodů – Projekt řeší alespoň jeden z následující aspektů
zabezpečení a ochrany: požární ochrana, ochrana sbírkových
předmětů před jejich odcizením, ochrana před nežádoucím
vniknutím osob do objektu.

 studie proveditelnosti
 projektová dokumentace

0 bodů – Součástí projektu není zabezpečení sbírky.
Harmonogram realizace projektu je
reálný a proveditelný.

Proveditelnost

10 bodů - Harmonogram realizace projektu je reálný a
proveditelný.
0 bodů - Harmonogram realizace projektu není reálný a
proveditelný.

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

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

 studie proveditelnosti
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