Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Závazný výklad preferenčních kritérií
Fiche

MAS Mikulovsko o.p.s.
Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko 2007‐2013
5 ‐ Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko

Povinná preferenční kritéria:
kritérium
hodnocení

Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa (dle metodiky v příloze 6.
Pravidel pro opatření IV.1.2.)

0 bodů

Preferenční kritérium nebude zohledňováno

0 bodů

kritérium Uplatňování inovačních přístupů.
Preferenční kritérium nebude zohledňováno
hodnocení

0 bodů
0 bodů

kritérium

Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství.

0 bodů

hodnocení

Preferenční kritérium nebude zohledňováno

0 bodů

kritérium
hodnocení

Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.
Preferenční kritérium nebude zohledňováno

0 bodů
0 bodů

kritérium
hodnocení

Zaměření dopadů projektu na ženy.
Preferenční kritérium nebude zohledňováno

0 bodů
0 bodů

Preferenční kritéria stanovená MAS:

kritérium

Věcný popis
kritéria

Bodové
hodnocení

Projekt řeší kulturní dědictví v havarijním stavu či v bezprostředním ohrožení a
hrozí nebezpečí z prodlení

10 bodů

Kritérium preferuje takové projekty obnovy kulturního dědictví venkova, kde hrozí nenávratné zničení
památky (movité i nemovité) v případě nerealizace záchranných prací. Stanovisko k projektu vydá
příslušný odbor památkové péče, pod který místo realizace projektu spadá.

Přílohou projektu je odborné stanovisko orgánu památkové péče potvrzující
naléhavost realizace projektu, která povede k záchraně památky nebo zabrání její
další devastaci.
Přílohou projektu není odborné stanovisko orgánu památkové péče potvrzující
naléhavost realizace projektu, která povede k záchraně památky nebo zabrání její
další devastaci.

Závazný výklad preferenčních kritérií pro Fichi č. 5:
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10 bodů

0 bodů

kritérium

Projekt přispívá k oživení místních kulturních a společenských tradic

Věcný popis
kritéria

Nemovité kulturní dědictví často souvisí s nehmotným kulturním dědictvím regionu ‐ kulturními či
duchovními tradicemi (např. poutě). Preferenční kritérium zvýhodňuje projekty, u nichž je nemovitá
kulturní památka součástí takové tradice. Tuto skutečnost žadatel uvede v popisu projektu.

Bodové
hodnocení

Obnovovaná kulturní památka je využívána pro kulturní a duchovní tradice regionu.
Obnovovaná kulturní památka není využívána pro kulturní a duchovní tradice
regionu.

kritérium

Věcný popis
kritéria

Projekt podporující výstavní expozice a muzea využívá nebo obnovuje existující
stavbu/stavby evidované v katastru nemovitostí, která je/jsou na seznamu
kulturních nemovitých památek

10 bodů
0 bodů

0‐8 bodů

Kritérium preferuje komplexní projekty obnovy kulturního dědictví venkova.

Projekt zcela využívá (je realizován ve stavbě, která je evidována jako nemovitá
kulturní památka) nebo obnovuje existující stavbu/stavby evidované v katastru
nemovitostí, která je/jsou na seznamu kulturních nemovitých památek
Bodové
hodnocení

10 bodů

Projekt částečně využívá (je realizován ve stavbě, která je evidována jako nemovitá
kulturní památka) nebo obnovuje existující stavbu/stavby evidované v katastru
nemovitostí, která je/jsou na seznamu kulturních nemovitých památek. V případě
přístaveb či novostaveb je projekt realizován ve stávající památce z alespoň 50%.
Projekt venkovského muzea nevyužívá existující stavbu/stavby evidované v katastru
nemovitostí, která je/jsou na seznamu kulturních nemovitých památek
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8 bodů

4 body

0 bodů

kritérium

Projekt má jasnou vazbu na cíle SPL MAS Mikulovsko 2007‐2013 (1‐5 bodů),
je srozumitelný, logický a provázaný s kvalitně zpracovaným postupem realizace a
časovým harmonogramem (0‐10 bodů) a
přiměřenou výší rozpočtu (0‐5 bodů).

Věcný popis
kritéria

Účelem kritéria je posoudit, do jaké míry projekt naplňuje Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko
o.p.s. 2007‐2013 (SPL), vychází z cílů SPL a jak přispívá k naplnění monitorovacích indikátorů, které jsou
uvedeny v SPL. Posuzuje se přínos realizace projektu pro rozvoj regionu. Současně se přihlíží k
provázanosti a logičnosti samotného projektu, jeho připravenosti k realizaci ze strany žadatele,
přiměřenosti rozpočtu a udržitelnosti jeho výstupů.

1‐20 bodů

Hodnotitelé budou v rámci hodnocení hodnotit následující dílčí kritéria:

Bodové
hodnocení

Vazba projektu na cíle SPL MAS Mikulovsko 2007‐2013. Hodnotí se vazba projektu
na Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko na 2007‐2013, kterou žadatel popíše v
osnově projektu (kapitole osnovy projektu 3.1. Zdůvodnění projektu a 3.4 Výsledky
projektu) a z jejího obsahu musí být tato vazba patrná. Projekt musí mít vždy vazbu
na SPL a FICHI (jinak by byl vyloučen při administrativní kontrole projektů), bodově
se hodnotí především míra naplnění SPL MAS Mikulovsko 2007‐2013 a vazba na
naplnění monitorovacích indikátorů stanovených v SPL.

1‐5 bodů

Srozumitelnost a provázanost projektu, jeho realizovatelnost a logičnost ve vazbě
na opatření. Časový harmonogram odpovídá obsahu projektu. Opatření a
investice projektu tvoří jeden celek, případně vykazují vzájemný synergický efekt.
Hodnotitel boduje obsahovou a věcnou připravenost a realizovatelnost projektu a
to především dle popisu projektu (kapitola osnovy projektu 3. Popis projektu).
Hodnotí se zdůvodnění projektu, přínosy realizace projektu pro zlepšení vůči
výchozímu stavu (vyřešení problému kapitola 3.1 Zdůvodnění projektu). Hodnotitel
hodnotí realizovatelnost dle popisu realizace projektu (kapitola 3.2 Realizace
projektu), technického řešení (kapitola 3.3 Technické řešení projektu) a výsledků
projektu (kapitola 3.4 Výsledky projektu), kde by měla být popsána udržitelnost
výstupů projektu po ukončenčení jeho realizace. Logická provázanost jednotlivých
kapitol Osnovy projektu prokáže připravenost projektu k realizaci a logická vazba
investičních výdajů na rozpočet jeho reálnost.

0‐10 bodů

Přiměřenost výše rozpočtu. Hodnocena je vazba investičních výdajů na rozpočet a
jeho reálnost. Rozpočet projektu by měl být také přiměřený cílovým skupinám,
počtu osob, které budou výstupy projektu využívat a udržitelnosti projektu.

0‐5 bodů

Maximální možný počet bodů za projekt

48 bodů
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