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Výzva č. 52 – Revitalizace vybraných památek II. 

 (06_16_059)  

 

Věcné hodnocení projektu  
Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení dosáhnout, je 55 ze 105. 

 

Kritéria věcného hodnocení Hodnocení (bodovací škála) Upřesnění vyhodnocení kritéria 

Projekt řeší stavebně-technický 

stav památky. 

 

20 bodů - Projekt řeší havarijní stavebně-technický stav památky. 

10 bodů - Projekt řeší nevyhovující stavebně-technický stav památky. 

0 bodů - Projekt neřeší havarijní / nevyhovující stavebně-technický stav 

památky (památka je ve velmi dobrém nebo vyhovujícím stavebně-

technickém stavu, nebo není ve velmi dobrém/vyhovujícím stavebně-

technickém stavu, ale projekt není zaměřen na jeho řešení). 

20 bodů – Havarijní stavebně-technický stav památky je 

doložen v nepovinné příloze č. 12 Doložení havarijního 

stavebně-technického stavu památky. Týká se i projektů 

zaměřených pouze na revitalizaci parku/zahrady, jejichž 

součástí jsou stavby (např. altán, plot apod.). V případě 

movitých NKP je dostatečné uvedení havarijní stavebně-

technického stavu památky v Závazném stanovisku orgánu 

památkové péče (příloha č. 10 Souhlasné závazné 

stanovisko příslušného orgánu památkové péče). 

10 bodů – Ve Studii proveditelnosti je popsán nevyhovující 

stav staveb/objektů památky a způsob jeho řešení v rámci 

projektu, ale není doložen přílohou č. 12 nebo č. 10 (v 

případě movitých NKP). Týká se i projektů zaměřených 

pouze na revitalizaci parku/zahrady, jejichž součástí jsou 

stavby (např. altán, plot apod.)  

0 bodů – Projekt neřeší havarijní/nevyhovující stav staveb 

/ projekt je zaměřen pouze na revitalizaci parku/zahrady a 

řeší pouze zeleň. 
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Projekt zpřístupní dosud 

nezpřístupněné prostory památky. 

10 bodů - Projekt zpřístupní dosud nezpřístupněné prostory památky pro 

veřejnost. 

0 bodů - Projekt nezpřístupňuje dosud nezpřístupněné prostory památky 

pro veřejnost. 

10 bodů – Ze Studie proveditelnosti je zřejmé, že projekt 

zpřístupní dosud nezpřístupněné prostory. 

0 bodů – Ze Studie proveditelnosti není zřejmé, že projekt 

zpřístupní dosud nezpřístupněné prostory. 

Projekt řeší dobu zpřístupnění 

památky. 

10 bodů - Projekt zpřístupní památku pro veřejnost alespoň po 3 a více 

dnů týdně v průběhu celého roku (každý den po dobu alespoň 5 hodin). 

5 bodů - Projekt zpřístupní památku pro veřejnost po 2 a méně dnů 

v týdnu v průběhu celého roku (každý den po dobu alespoň 5 hodin). 

3 body - Projekt umožňuje pouze nepravidelné nebo sezonní zpřístupnění 

památky pro veřejnost.  

 

Projekt řeší obnovu památkových 

hodnot památky. 

10 bodů - Projekt řeší obnovu exteriéru i interiéru památky. Součástí 

projektu jsou restaurátorské práce. 

5 bodů - Projekt řeší obnovu exteriéru nebo interiéru památky. Součástí 

projektu jsou restaurátorské práce / Projekt umožňuje obnovu exteriéru i 

interiéru památky. Součástí projektu nejsou restaurátorské práce.  

0 bodů - Projekt není zaměřen na obnovu exteriéru ani interiéru památky. 

10 bodů – Ze Studie proveditelnosti je zřejmé, že projekt 

řeší obnovu exteriéru i interiéru památky. Ve Studii 

proveditelnosti jsou popsány restaurátorské práce a jsou 

uvedeny v rozpočtu projektu, případně jsou součástí 

položkového rozpočtu stavby (restaurátorský záměr není 

povinnou přílohou). 

5 bodů – Ze Studie proveditelnosti je zřejmé, že projekt 

řeší obnovu exteriéru nebo interiéru a jsou popsány 

restaurátorské práce a uvedeny v rozpočtu projektu nebo 

jako součást položkového rozpočtu stavby / ze Studie 

proveditelnosti je patrné, že projekt řeší obnovu exteriéru 

i interiéru památky, ale nejsou popsány žádné 

restaurátorské práce.  

0 bodů – Ve Studii proveditelnosti není popsána obnova 

exteriéru ani interiéru památky, projekt je zaměřen na jiné 

aktivity (např. pouze na digitalizaci mobiliáře).  
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Projekt řeší obnovu parků a zahrad 

u památek. 

10 bodů - Součástí projektu je obnova parků a zahrad u památek.  

0 bodů - Součástí projektu není obnova parků a zahrad u památek.  

10 bodů – Ze Studie proveditelnosti je zřejmé, že součástí 

projektu je obnova parku či zahrady, která je součástí 

památky / předmětem projektu je obnova parku či 

zahrady.  

Projekt zvyšuje ochranu památky a 

její zabezpečení. 

10 bodů - Projekt zvyšuje ochranu památky a její zabezpečení. 

0 bodů - Projekt nezvyšuje ochranu památky a její zabezpečení. 

10 bodů – Ve Studii proveditelnosti je popsáno, jak projekt 

zvyšuje ochranu a zabezpečení památky  

Projekt řeší rekonstrukci nebo 

budování expozic a depozitářů. 

 

10 bodů - Projekt řeší rekonstrukci stávajících expozic a depozitářů nebo 

budování nových expozic a depozitářů. 

0 bodů - Projekt neřeší rekonstrukci stávajících expozic a depozitářů nebo 

budování nových expozic a depozitářů. 

 

Projekt je zaměřen na digitalizaci 

památky a/nebo mobiliáře a 

zpřístupnění výstupů digitalizace. 

10 bodů - Součástí projektu je digitalizace památky a / nebo mobiliáře, 

včetně zpřístupnění výstupů digitalizace. 

5 bodů - Součástí projektu je digitalizace památky a / nebo mobiliáře, bez 

zpřístupnění výstupů digitalizace. 

0 bodů - Součástí projektu není digitalizace památky ani mobiliáře. 

10 bodů – Ve Studii proveditelnosti je popsáno, jak budou 

digitalizovaná data zpřístupněna veřejnosti. 

5 bodů – Ve Studii proveditelnosti není popsáno, jak 

budou digitalizovaná data zpřístupněna, případně je 

uvedeno, že zpřístupněna nebudou. 

Harmonogram realizace projektu je 

reálný a proveditelný. 

10 bodů - Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný a 

respektuje technologické prodlevy v závislosti na charakteru projektu 

(např. roční období, specifické postupy a technologie). 

0 bodů - Harmonogram realizace projektu není reálný a proveditelný. 

 

V projektu jsou uvedena hlavní 

rizika v realizační fázi i ve fázi 

udržitelnosti a způsoby jejich 

eliminace. 

5 bodů - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 

udržitelnosti a jsou uvedeny způsoby jejich eliminace. 

3 bodů - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 

udržitelnosti, ale nejsou uvedeny způsoby jejich eliminace. 
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0 bodů - V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi 

udržitelnosti a nejsou uvedeny způsoby jejich eliminace. 

 


