
 

 

 

HODNOTITELSKÁ KOMISE PRO VÝBĚR PROJEKTŮ 
 
Název a registrační  číslo: MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., 
08/005/41100/452/000154 
Číslo a název hlavního opatření: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 
venkova 
Číslo a název vedlejšího opatření: 
III.2.1.2 Občanské vybavení  a služby 
III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic 
Číslo a název Fiche: 6 Kulturní dědictví venkova 
Číslo výzvy:  
Evidenční číslo projektu:  
Název projektu:  
    

Max. 
počet 
bodů 

Povinná preferenční kritéria body 

1 

1.Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa dle definice  
v příloze 2 Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření 
IV.1.2.: 
a) projekt vytváří alespoň 1 pracovní místo 1b 
b) projekt nevytváří ani 1 pracovní místo 0b 

 

4 

2. Uplatňování inovačních přístupů:  
a) inovační přístupy 1-2b 
b) inovační technologie 1-2b 
c) nejsou uplatněny inovační přístupy a inovační technologie 0b 

 

1 

3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na 
součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního 
hospodářství: 
a) žadatel spolupracuje na projektu alespoň s 1 jiným subjektem 1b  
b) žadatel nespolupracuje na projektu alespoň s 1 jiným subjektem 0b 

 

2 

4. Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let: 
a) projekt je prokazatelně zaměřen výhradně na mladé lidi 2b 
b) projekt budou prokazatelně využívat také mladí lidé1b 
c) projekt nenabízí využití pro mladé lidi 0b 

 

2 

5. Zaměření dopadů projektu na ženy: 
a) projekt je prokazatelně zaměřen výhradně na ženy 2b 
b) projekt budou prokazatelně využívat také ženy 1b 
c) projekt nenabízí využití pro ženy 0b 

 

 

 
Preferenční kritéria stanovená MAS 

 

6 

6. Rozpočet projektu je reálný a hospodárný a je doložen výsledky    
výběrového, resp. poptávkového řízení. Rozpočet odpovídá cenám 
v čase a místě obvyklým:  
a) rozpočet je výsledkem poptávkového řízení (do 500 tis.bez DPH) 6b  
    rozpočet je výsledkem výběrového řízení (nad 500 tis.bez DPH)  6b 
b) rozpočet je výsledkem poptávkového řízení (nad 500 tis.bez DPH) 3b 
c) není hotové poptávkové ani výběrové řízení 0b 

 
 
 

  

3 
7. Projekt logicky navazuje na dosavadní související aktivity nebo na něj 
bude navázáno v další etapě. Nutno doložit min. jedním z těchto 
dokumentů: kolaudační rozhodnutí, stavební povolení, strategie rozvoje, 

 



 

 

 

usnesení zastupitelstva apod.: 
a) projekt prokazatelně navazuje na předchozí etapu realizace 3b 
b) projekt prokazatelně navazuje na předchozí rozhodnutí nebo činnost 
žadatele 1-2b 
c) projekt nenavazuje na předchozí aktivity žadatele 0b 

4 

8. Pozitivní dopad realizace projektu na životní prostředí: 
a) projekt využívá tradiční (původní) materiály a technologické postupy 
3-4b 
b) projekt využívá ekologicky šetrný materiál 1-2b 
c) projekt nemá pozitivní vliv na životní prostředí 0b 

 

5 

9. Míra potřebnosti projektu:  
a) projekt je ve svém okolí ojedinělý a rozšiřuje nabídku aktivit 4-5b 
b) projekt zvyšuje kvalitu aktivit 2-3b 
c) projekt není ojedinělý ve svém okolí a nezvyšuje kvalitu aktivit 0-1b 

   
 

             
       

6 

10. Význam projektu pro území MAS KJH: 
a) projekt má vliv na významnou část MAS 6b 
b) projekt má význam pro okolní obce (min.2 obce) 4b 
c) projekt má význam pro jednu obec 2b 
d) projekt nemá význam ani pro jednu obec 0b 

 

2 

11. Vytvoření každého pracovního místa na minimální dobu 1 rok: 
a) plný úvazek 2b 
b) částečný úvazek 1b 
c) projekt nevytváří pracovní úvazek 0b 

 

2  

12. Opakovaně podaný projekt, který úspěšně prošel admin. kontrolou a 
umístil se jako první nevybraný projekt v dané fichi:  
a) dvakrát  2b 
b) jedenkrát  1b 
c) nikdy 0b  

 

4 

13. Dosavadní aktivní zapojení žadatele v regionu: 
a) dosavadní aktivní zapojení žadatele v regionu  a zajištění následné 
propagace projektu a MAS nad rámec povinné propagace 4b 
b) dosavadní aktivní zapojení žadatele v regionunebo zajištění následné 
propagace projektu a MAS nad rámec povinné propagace 2b 
c) žadatel se nezapojuje do aktivit v regionu 0b 

 
 

4 

14. Projekt zhodnocuje stávající budovu či objekt (např. regenerace 
brownfield ) 
a) projekt řeší havarijní stav 4b 
b) projekt zhodnocuje stávající budovu či objekt 2b  
c) projekt nezhodnocuje stávající budovu čí objekt 0b 

 

4 

15. Projekt zajišťuje bezbariérový přístup nebo je zaměřen na seniory: 
a) projekt zajišťuje bezbariérový přístup a je prokazatelně zaměřen 
výhradně na seniory 4b 
b) projekt zajišťuje bezbariérový přístup nebo je prokazatelně zaměřen 
na seniory 2-3b 
c) projekt je také zaměřen na seniory 1b 
d) projekt nezajišťuje bezbariérový přístup a není prokazatelně zaměřen 
na seniory 0b 

  

3 

16.Rozšíření využití objektu včetně oživení tradic a společenského 
života: 
a) projekt bude prokazatelně sloužit výhradně pro rozšíření nabídky 
společenských aktivit 3b 
b) projekt bude prokazatelně sloužit též pro rozšíření nabídky 

 



 

 

 

společenských aktivit 1-2b 
c) projekt nebude sloužit pro rozšíření nabídky společenských aktivit  0b  

2 

17. Projekt je zaměřen na rodiny s dětmi: 
a) projekt je prokazatelně zaměřen výhradně na rodiny s dětmi 2b 
b) projekt budou prokazatelně využívat také rodiny s dětmi 1b 
c) projekt nenabízí využití pro rodiny s dětmi 0b 

 

5 

18. Projekt je v souladu s plánem naplňování současných  
monitorovacích indikátorů: 
a) naplňuje monitorovací indikátory 5b 
b) nenaplňuje monitorovací indikátory 0b 

 

60 Celkem  

 

Jméno a příjmení člena hodnotitelské komise   

Podpis člena hodnotitelské komise  

Den a místo   

 
 


