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Interní postupy MAS Vladař o.p.s. 

Směrnice č. 02 
 

Pro výzvu: 

č. 8. – 2019 - IROP 6 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 

kulturního dědictví 

„Kritéria přijatelnosti a formálních 

náležitostí“ 
 

a 

„Kritéria pro věcné hodnocení projektů“ 
 

 

Operační program IROP 
 
 
 
 

Verze 01 / 2019 
Směrnice č. 02 – Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí a Kritéria pro věcné hodnocení jsou platné a 

účinné dnem: 4. 3. 2019 



Stránka 2 z 5 

 

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRO VÝBĚR PROJEKTŮ 
 

 Hodnotí se podle schválených kritérií, která se vyhodnocují možností ANO nebo NE. Při hodnocení přijatelnosti a 

formálních náležitostí se žádost může vrátit maximálně dvakrát žadateli k doplnění nebo opravě. Možnost NE, 

znamená nesplnění kritéria a vyloučení žádosti o podporu z hodnotícího procesu. Kritéria níže uvedená jsou společná 

pro všechny aktivity příslušných výzev programového rámce IROP pro programové období 2014 - 2020. 

 

Kritéria PŘIJATELNOSTI - NENAPRAVITELNÁ 

Kritérium 

Hodnocení 

ANO / NE / NEHODNOCENO / 

NERELEVANTNÍ 
Referenční dokument sloužící 

k hodnocení kritéria 

Žadatel splňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu MAS Vladař. 

ANO – Žadatel splňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu MAS Vladař. 

 

NE – Žadatel nesplňuje definici 

oprávněného příjemce pro příslušný 

specifický cíl a výzvu MAS Vladař. 

- žádost o podporu 

- text výzvy MAS Vladař 

- studie proveditelnosti 

(žadatel uvede v kapitole č. 1. 

„Úvodní informace“) 

- Specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce 

Kritéria PŘIJATELNOSTI - NAPRAVITELNÁ 

Kritérium 

Hodnocení 

ANO / NE / NEHODNOCENO / 

NERELEVANTNÍ 
Referenční dokument sloužící 

k hodnocení kritéria 

Projekt je svým zaměřením 

v souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS Vladař. 

ANO – Projekt je svým zaměřením 

v souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS Vladař 

 

NE – Projekt není svým zaměřením 

v souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami výzvy MAS Vladař 

- žádost 

- text výzvy MAS Vladař 

- studie proveditelnosti 

(žadatel uvede v kapitole č. 2. – 

„Podrobný popis projektu“ – 

část: popis cílů a výsledků 

projektu a jejich vztahu 

k naplňování specifického cíle 

a v kapitole č. 8. – „Výstupy 

projektu“ vazba na indikátory 

v rámci programového rámce 

IROP 6) 

Projekt je v souladu s podmínkami 

výzvy MAS Vladař. 

ANO – Projekt je v souladu s 

podmínkami výzvy MAS Vladař 

 

NE – Projekt není v souladu s 

podmínkami výzvy MAS Vladař 

- žádost 

- text výzvy MAS Vladař 

- studie proveditelnosti 

(žadatel uvede v kapitole č. 2. 

„Podrobný popis projektu“) 

Projekt respektuje minimální a 

maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů, pokud je 

stanovena ve výzvě MAS Vladař. 

ANO – Projekt respektuje 

minimální a maximální hranici 

celkových způsobilých výdajů, 

pokud je stanovena ve výzvě MAS 

Vladař 

 

NE – Projekt nerespektuje 

minimální a maximální hranici 

celkových způsobilých výdajů, 

pokud je stanovena ve výzvě MAS 

Vladař 

- žádost o podporu 

- text výzvy MAS Vladař 

- studie proveditelnosti 

(žadatel uvede v kapitole č. 9. 

„Rekapitulace rozpočtu 

projektu“) 

Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny ve výzvě MAS Vladař. 

ANO – Projekt respektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny ve výzvě MAS Vladař 

 

- žádost o podporu 

- text výzvy MAS Vladař 

- studie proveditelnosti 



Stránka 3 z 5 

 

NE – Projekt nerespektuje limity 

způsobilých výdajů, pokud jsou 

stanoveny ve výzvě MAS Vladař 

(žadatel uvede v kapitole č. 9. 

„Rekapitulace rozpočtu 

projektu“) 

Potřebnost realizace projektu je 

odůvodněná. 

ANO – Potřebnost realizace 

projektu je odůvodněná. 

 

NE – Potřebnost realizace projektu 

není odůvodněná. 

- žádost o podporu 

- studie proveditelnosti 

(žadatel uvede v kapitole č. 2. – 

odstavec „Podrobný popis 

projektu“) 

Žádost o podporu je v souladu se 

schválenou strategií SCLLD MAS 

Vladař. 

ANO – Žádost o podporu je v 

souladu se schválenou strategií 

SCLLD MAS Vladař. 

 

NE – Žádost o podporu není v 

souladu se schválenou strategií 

SCLLD MAS Vladař. 

- žádost o podporu 

- programový rámec SCLLD 

MAS Vladař „IROP 6 

Zefektivnění prezentace, 

posílení ochrany a rozvoje 

kulturního dědictví“ 

- studie proveditelnosti  

(žadatel uvede v kapitole č. 2. 

„Podrobný popis projektu“) 

Kritéria FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ - NAPRAVITELNÁ 

Kritérium 

Hodnocení 

ANO / NE / NEHODNOCENO / 

NERELEVANTNÍ 
Referenční dokument sloužící 

k hodnocení kritéria 

Žádost o podporu je podána 

v předepsané formě. 

ANO – Žádost o podporu je podána 

v předepsané formě a obsahově 

splňuje všechny náležitosti 

 

NE – Žádost o podporu není 

podána v předepsané formě nebo 

obsahově nesplňuje všechny 

náležitosti 

- žádost o podporu 

- Obecná pravidla pro žadatele a 

příjemce (kapitola 2.5 Forma a 

způsob podání žádosti o 

podporu) 

Žádost o podporu je podepsána 

oprávněným zástupcem žadatele. 

ANO – Žádost v elektronické 

podobě je podepsána statutárním 

zástupcem nebo pověřeným 

zástupcem 

 

NE – Žádost v elektronické podobě 

není podepsána statutárním 

zástupcem nebo pověřeným 

zástupcem 

- žádost o podporu 

Ze strany žadatele jsou doloženy 

povinné přílohy, které jsou uvedeny 

ve výzvě MAS Vladař. 

ANO – Ze strany žadatele jsou 

doloženy všechny povinné přílohy a 

obsahově splňují náležitosti, které 

jsou uvedeny ve výzvě MAS Vladař 

 

NE – Ze strany žadatele nejsou 

doloženy povinné přílohy nebo 

obsahově nesplňují náležitosti, 

které jsou uvedeny ve výzvě MAS 

Vladař. 

- žádost o podporu 

- povinné přílohy žádosti o 

podporu dle příslušné výzvy 

MAS Vladař 

- text výzvy MAS Vladař 

- specifická pravidla pro 

žadatele a příjemce 
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KRITÉRIA PRO VĚCNÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ 

 

IROP 6: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 

 
Tematické zaměření: SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílené ochrany a rozvoje kulturního dědictví 

 

Specifický cíl strategie: 3.2.2 Obnova a rekonstrukce nemovitých kulturních památek neregionálního významu 

 

IROP 6 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany kulturního dědictví 

Kritéria jsou pro aktivitu: Památky 

Kritéria věcného hodnocení Hodnocení / počet bodů Referenční dokument sloužící 

k hodnocení kritéria 

Finanční náročnost projektu 

vykazuje celkové způsobilé výdaje 

dle uvedených hodnot. 

30 bodů – Celkové způsobilé 

výdaje jsou maximálně 1,0 mil. Kč 

(500.000,- Kč – 1.000.000,- Kč) 

 

15 bodů – Celkové způsobilé 

výdaje jsou vyšší než 1,0 mil. Kč 

(1.000.001,- Kč – 2.000.000,- Kč 

včetně) 

 

10 bodů – Celkové způsobilé 

výdaje jsou vyšší než 2,0 mil. Kč 

(2.000.001,- Kč – 2.326.320,- Kč 

včetně) 

- žádost o podporu 

- rozpočet projektu 

Obce, na jejímž území bude projekt 

realizován, má počet obyvatel dle 

uvedeného hodnocení, a to dle 

platných údajů vždy k aktuálnímu 

datu podané žádosti, které vycházejí 

z údajů obce a ČSÚ. Žadatel uvede 

ve studii proveditelnosti údaje o 

počtu obyvatel na svém území, dle 

aktuálních statistických údajů 

uvedených na webových stránkách 

Českého statistického úřadu „Počet 

obyvatel v obcích – k 1. 1. 2018“ 

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-

obyvatel-v-obcich-see2a5tx8j 

30 bodů – počet obyvatel do 1000 

osob ( 0 - 1000) 

 

15 bodů – počet obyvatel do 5000 

osob (1001 – 5000) 

 

10 bodů – počet obyvatel nad 5000 

osob (5001 +) 

 

0 bodů – žadatel neuvedl počet 

obyvatel do dokumentu studie 

proveditelnosti 

- žádost o podporu 

- studie proveditelnosti 

(požadovaný počet obyvatel 

žadatel uvede v kapitole č. 2. / 

do odstavce „Podrobný popis 

projektu“ / str. 4. žlutě 

zvýrazněná textace) 

Projekt řeší obnovu parků nebo 

zahrad v rámci aktivity „Památky“ a 

její zpřístupnění veřejnosti. 

20 bodů – Projekt řeší obnovu 

parků nebo zahrad v rámci aktivity 

„Památky“ a její zpřístupnění 

veřejnosti. 

 

0 bodů – Projekt neřeší obnovu 

parků nebo zahrad v rámci aktivity 

„Památky“ a její zpřístupnění 

veřejnosti. 

- žádost o podporu 

- studie proveditelnosti (žadatel 

uvede v kapitole č. 2. 

„Podrobný popis projektu“ / 

str. 3. / část „popis realizace 

hlavních aktivit projektu“) 

Zpřístupnění památky / parku / 

zahrady, bude veřejnosti zajištěno 

dle uvedených časových hodnot 

(otevírací doba). 

 

Pozn.: V případě, že bude součástí 

žádosti o podporu obnova parků 

20 bodů – památka / park / zahrada 

bude zpřístupněna veřejnosti 

v rámci otevírací doby minimálně 5 

dní v týdnu (což znamená 

 5 a více dní) 

 

- žádost o podporu 

- studie proveditelnosti  

(žadatel uvede v kapitole č. 2. 

„Podrobný popis projektu“ / 

str. 4. modře vyznačená 

textace) 
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nebo zahrad, musí být tato část 

součástí podporovatelných památek 

nebo musí být samy podporovanou 

památkou. 

15 bodů – památka / park / zahrada 

bude zpřístupněna veřejnosti 

v rámci otevírací doby minimálně 3 

dny v týdnu (což znamená 3 až 4 

dny včetně) 

 

0 bodů – památka / park / zahrada 

bude zpřístupněna veřejnosti 

v rámci otevírací doby méně jak 3 

dny v týdnu 

 

Celkový dosažený počet bodů je 100. 

 

Minimální dosažená hranice pro úspěšné věcné hodnocení projektu je 50 bodů. 

 

 


