
Číslo Název kritéria Referenční dokument Popis pro hodnocení
Hodnocení 

(body)

Výše celkových způsobilých výdajů projektu ke dni podání žádosti o podporu je 

do 1 000 000,00 Kč včetně.
10

Výše celkových způsobilých výdajů projektu ke dni podání žádosti o podporu je v 

rozmezí od 1 000 000, 01 Kč do 1 263 160,00 Kč
5

Žadatel  má ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo jiný 

dokument prokazující stav stavebního řízení nebo k žádosti přiloží čestné 

prohlášení, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení), nebo 

součástí projektu nejsou stavební práce

10

Věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 3.2.1 Zachování historického dědictví regionu SCLLD MAS Pomalší

Příloha č. 2 - 6. výzva MAS Pomalší - IROP - Kulturní dědictví 

Kritéria pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 3.2.1 Zachování historického dědictví regionu

Žádost o podporu, Stavební povolení 

nebo souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru nebo veřejnoprávní 

1.
Finanční náročnost projektu ke dni podání 

žádosti o podporu                                                                                                                              

Žádost o podporu - Rozpočet projektu, 

Studie proveditelnosti



Projekt cílí na 2 a více cílových skupin 10

Projekt cílí na 1 cílovou skupinu 5

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl je 15 bodů. Maximální počet bodů je 30.

Celkový počet bodů

Projekt nemá ke dni podání žádosti o podporu platné pravomocné stavební 

povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo jiný 

dokument prokazující stav stavebního řízení nebo nedoložil čestné prohlášení, že 

realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení).

0

Projekt cílí na více cílových skupin
Žádost o podporu, Studie 

proveditelnosti
3.

2.

Technická  připravenost projektu 

stavebního záměru nebo veřejnoprávní 

smlouvu nahrazující stavební povolení 

nebo jiný dokument prokazující stav 

stavebního řízení nebo Čestné 

prohlášení žadatele, že není 

vyžadováno stavební povolení, ohlášení 

stavby ani jiné opatření stavebního 

úřadu


