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Příloha č. 1 výzvy  

 
Identifikace výzvy 

Operační program: IROP 

Opatření SCLLD:  3.1. Udržované kulturní, historické, technické a 

hornické památky 

Název výzvy: „14. výzva MAS Krušné hory – IROP – Udržované 

kulturní, historické, technické a hornické památky III.“ 

Číslo výzvy MAS: 14 

Vazba na výzvu ŘO č. 55 

 

 

 
Název přílohy: 

 

Hodnotící kritéria 

- kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a 

kritéria pro věcné hodnocení 
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Hodnotící kritéria 
kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a 

kritéria pro věcné hodnocení 
 

 Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti mají formu vylučovacích kritérií 
v podobě: splněno/nesplněno/nerelevantní/nehodnoceno.  

 Kritéria formálních náležitostí jsou vždy napravitelná.  

 V seznamu je uvedeno, která kritéria přijatelnosti jsou napravitelná a nenapravitelná.  

 Kritéria pro věcné hodnocení jsou hodnoticí – míra naplnění kritéria se hodnotí body.  

 Jednotlivá kritéria jsou odlišena pro různé aktivity tak, že je u nich uvedeno „nerelevantní“ pro 
konkrétní aktivitu. 

 Nenapravitelná kritéria jsou v níže uvedeném přehledu kritérií vyznačena barevně. 

 Hodnocení žádostí o podporu probíhá po ukončení kolové výzvy MAS. Hodnocení a výběr 
projektů probíhá v souladu s kap. 3 Obecných pravidel a postupem uvedeným ve výzvě MAS. 

 
Souhrn všech kritérií pro tuto výzvu: 
 

KFN Kritéria formálních náležitostí Způsob hodnocení 

KFN_01 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. 

Referenční dokumenty: 
 

Žádost o podporu,  
Výzva MAS 

KFN_02 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 

Referenční dokumenty: 
 

Žádost o podporu, Plná moc/Pověření 

KFN_03 Jsou doloženy všechny povinné přílohy 
a obsahově splňují náležitosti, 
požadované v dokumentaci k výzvě 
MAS. 

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné 
přílohy podle Specifických pravidel pro žadatele 
a příjemce výzvy ŘO IROP a výzvy MAS, a 
obsahově splňujı ́ náležitosti, které požaduje 
MAS v dokumentaci k výzvě. 
NE - K žádosti nejsou doloženy všechny povinné 
přílohy podle Specifických pravidel pro žadatele 
a příjemce výzvy ŘO IROP a výzvy MAS, nebo 
obsahově nesplňujı ́ náležitosti, které požaduje 
MAS v dokumentaci k výzvě. 

Referenční dokumenty: 
 

Žádost o podporu,  
povinné přílohy Žádosti o podporu,  
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Specifická pravidla pro žadatele a příjemce,  
Výzva 

 

KPO Obecná kritéria přijatelnosti Způsob hodnocení 

KPO_01 Projekt je svým zaměřením v souladu s 
cíli a podporovanými aktivitami výzvy 
MAS. 

ANO - Projekt je svým zaměřením v souladu s 
cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS. 
NE - Projekt je svým zaměřením v rozporu s cíli 
a podporovanými aktivitami výzvy MAS. 

Referenční dokumenty: 
 

Žádost o podporu, Výzva MAS 

KPO_02 Projekt je svým zaměřením v souladu s 
výzvou MAS. 

ANO – projekt je v souladu s výzvou MAS. 
NE – projekt není v souladu s výzvou MAS. 

Referenční dokumenty: 
 

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva 
MAS 

KPO_03 Žadatel splňuje definici oprávněného 
příjemce pro specifický cíl 3.1 a výzvu 
MAS. 

 NENAPRAVITELNÉ 

ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného 
příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. 
NE - Žadatel nesplňuje definici oprávněného 
příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. 

Referenční dokumenty: 
 

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Výzva 
MAS 

KPO_04 Projekt respektuje minimální a 
maximální hranici celkových způsobilých 
výdajů, pokud jsou stanoveny. 

ANO – Projekt respektuje minimální a 
maximální hranici celkových způsobilých výdajů. 
NE – Projekt nerespektuje minimální a 
maximální hranici celkových způsobilých výdajů. 

Referenční dokumenty: 
 

Text výzvy MAS, Žádost o podporu 

KPO_05 Projekt respektuje limity způsobilých 
výdajů, pokud jsou stanoveny. 

ANO - Projekt respektuje limity způsobilých 
výdajů. 
NE - Projekt nerespektuje limity způsobilých 
výdajů. 

Referenční dokumenty: 
 

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 
Specifická pravidla 

KPO_06 Potřebnost realizace projektu je 
odůvodněná. 

ANO – žadatel popsal odůvodnění potřebnosti 
realizace projektu. 
NE – žadatel nepopsal odůvodnění potřebnosti 
realizace projektu. 

Referenční dokumenty: 
 

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

KPO_07 Projekt je v souladu s integrovanou 
strategii CLLD. 

NENAPRAVITELNÉ 

ANO – Projekt je v souladu se schválenou 
strategií - Strategie komunitně vedeného 
rozvoje území MAS Krušné hory. 
NE – Projekt není v souladu se schválenou 
strategií - Strategie komunitně vedeného 
rozvoje území MAS Krušné hory. 

Referenční dokumenty: 
 

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, 
SCLLD, Povinná příloha dle MAS Krušné hory 
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KVH Kritéria pro věcné hodnocení 

 Název kritéria Hodnocení (bodovací kritéria -  body) 

KVH_01 Zajištěné předfinancování projektu 
v době realizace projektu. 
 

Žadatel v době podání žádosti nemá zajištěno 
finanční krytí projektu v době realizace projektu – 
0 bodů, 
 
Žadatel doložil, že má zajištěno finanční krytí 
projektu v době realizace projektu – 5 bodů 

Referenční dokumenty: 
 

Povinná příloha dle MAS Krušné hory 
Doklad o zajištění předfinancování 

KVH_02 Projekt má návaznost či synergický 
efekt s jinými již realizovanými,  
dotovanými nebo nedotovanými 
projekty. 

Z Povinné přílohy dle MAS Krušné hory 
nevyplývá, že má projekt návaznost či synergický 
efekt s jinými již realizovanými, dotovanými nebo 
nedotovanými projekty – 0 bodů 
 
Z Povinné přílohy dle MAS Krušné hory vyplývá, 
že má projekt návaznost či synergický efekt s 1 již 
realizovaným, dotovaným nebo nedotovaným 
projektem – 5 bodů 
 
Z Povinné přílohy dle MAS Krušné hory vyplývá, 
že má projekt návaznost či synergický efekt 
s jinými 2 a více již realizovanými, dotovanými 
nebo nedotovanými projekty – 10 bodů 

Referenční dokumenty: 
 

Povinná příloha dle MAS Krušné hory 

KVH_03 Projekt zlepšuje současné služby 
návštěvníkům památky 
 

Projekt nezlepšuje služby pro návštěvníky – 0 
bodů 
 
Projekt zlepšuje služby pro návštěvníky – 10 bodů 

Referenční dokumenty: 
 

Povinná příloha dle MAS Krušné hory 

KVH_04 Projekt řeší obnovu vlastní památky – 
interiér, exteriér 
 

Projekt se netýká ani obnovy interiéru, ani 
exteriéru vlastní památky – 0 bodů 
 
Projekt řeší buď jen exteriér, nebo jen interiér 
památky – 3 body 
 
Projekt řeší jak exteriér, tak i interiér památky – 5 
bodů 

Referenční dokumenty: 
 

Povinná příloha dle MAS Krušné hory 

KVH_05 Projekt řeší zpřístupnění památky 
nebo její části pro veřejnost 

Projekt neřeší zpřístupnění pro veřejnost dosud 
nevyužité nebo nepřístupné památky nebo její 
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 části – 0 bodů 
 
Projekt řeší zpřístupnění pro veřejnost dosud 
nevyužité nebo nepřístupné památky nebo její 
části – 5 bodů 

Referenční dokumenty: 
 

Povinná příloha dle MAS Krušné hory 

KVH_06 Projekt řeší rekonstrukci nebo 
budování expozic 
 

Projekt neřeší rekonstrukci nebo budování 
expozic – 0 bodů 
 
Projekt řeší rekonstrukci nebo budování expozic – 
5 bodů 

Referenční dokumenty: 
 

Povinná příloha dle MAS Krušné hory, Studie 
proveditelnosti 

KVH_07 Projekt řeší, jak bude po realizaci  
projektu památka pro veřejnost 
přístupná v období od 15. 5. do 15. 9. 
 

Památka bude po realizaci projektu pro veřejnost 
přístupná méně než 3 dny v týdnu v období od 
15. 5. do 15. 9. – 0 bodů 
 
Památka bude po realizaci projektu pro veřejnost 
přístupná minimálně 3 dny, ale méně než 5 dní 
v týdnu, v období od 15. 5. do 15. 9. – 5 bodů 
 
Památka bude po realizaci projektu pro veřejnost 
přístupná minimálně 5 dnů v týdnu v období od 
15. 5. do 15. 9. – 10 bodů 

Referenční dokumenty: 
 

Povinná příloha dle MAS Krušné hory 

 
 
Počet bodů pro splnění věcného hodnocení: 
Minimální počet bodů: 25 
Maximální počet bodů: 50 
 


