SC 5.1 – PODPORA INTEGROVANÉHO A INKLUZIVNÍHO SOCIÁLNÍHO,
HOSPODÁŘSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO MÍSTNÍHO ROZVOJE, KULTURY,
PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ, UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU A BEZPEČNOSTI
V JINÝCH NEŽ MĚSTSKÝCH OBLASTECH
Specifická kritéria přijatelnosti SC 5.1

Název kritéria

Aspekt kvality projektu
podle Metodického
pokynu výzvy, hodnocení
a výběr projektů v období
2021-2027

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)

Referenční dokument

Aktivita – REVITALIZACE KULTURNÍCH PAMÁTEK

Památka je zapsána v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR pouze jako kulturní památka.

V projektu je uvedena vazba na Státní kulturní politiku
2021-2025+.

Projekt je zaměřen na některou z těchto oblastí:
•
revitalizace památek;
•
expozice;
•
depozitáře;

Účelnost

Účelnost

Účelnost

ANO – Památka, která je předmětem
projektu, je uvedena v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR pouze jako kulturní
památka.

• Podklady pro hodnocení
• Památkový Katalog
(pamatkovykatalog.cz)
NE – Památka, která je předmětem projektu, • Ústřední seznam kulturních
není uvedena v Ústředním seznamu
památek ČR
kulturních památek ČR pouze jako kulturní
památka.

ANO – V podkladech pro hodnocení je
uvedena konkrétní vazba projektu na Státní
kulturní politiku 2021-2025+.

• Podklady pro hodnocení
• Státní kulturní politika 2021NE – V podkladech pro hodnocení není
2025+
uvedena konkrétní vazba projektu na Státní
kulturní politiku 2021-2025+.
ANO – Projekt je zaměřen alespoň na jednu
z uvedených oblastí.
NE – Projekt není zaměřen na žádnou
z uvedených oblastí.

• Žádost o podporu
• Podklady pro hodnocení
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•
•
•
•

technické a technologické zázemí;
návštěvnická a edukační centra;
restaurování;
evidenci a dokumentaci mobiliárních fondů.
ANO – Žadatel popsal v podkladech pro
hodnocení plán zpřístupnění památky, která
je předmětem projektu.
Účelnost

Památka bude zpřístupněna veřejnosti.

Efektivnost

NE – Žadatel nepopsal v podkladech pro
hodnocení plán zpřístupnění památky, která
je předmětem projektu.

• Podklady pro hodnocení

NERELEVANTNÍ – projekt je zaměřen
pouze na depozitář nebo na restaurátorské
pracoviště.
Projekt není zaměřený na podporu komerčních zařízení
definovaných výzvou.

Účelnost

ANO – Projekt není zaměřený na podporu
komerčních zařízení, definovaných výzvou.
NE – Projekt je zaměřený na podporu
komerčních zařízení, definovaných výzvou.

•
•

Žádost o podporu
Podklady pro hodnocení

•

Podklady pro hodnocení

•
•

Zřizovací listina
Podklady pro hodnocení

•
•

Centrální evidence sbírek
Podklady pro hodnocení

ANO – Výstupy projektu jsou bezbariérově
přístupné.
Výstupy projektu jsou bezbariérově přístupné.

Soulad s horizontálními
principy

NE – Výstupy projektu nejsou bezbariérově
přístupné.
NERELEVANTNÍ – Památka neumožňuje
technicky nebo z důvodu památkové
ochrany bezbariérové zpřístupnění výstupů
projektu.

Aktivita – REVITALIZACE A VYBAVENÍ MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH MUZEÍ

Muzeum je zřizováno obcí.

Účelnost

Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účelnost

ANO – Muzeum je zřizováno obcí.
NE – Muzeum není zřizováno obcí.
ANO – Muzeum spravuje sbírku dle zákona
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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NE – Muzeum nespravuje sbírku dle zákona
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V projektu je uvedena vazba na Státní kulturní politiku
2021-2025+.

Účelnost

ANO – V podkladech pro hodnocení je
uvedena konkrétní vazba projektu na Státní
kulturní politiku 2021-2025+.
NE – V podkladech pro hodnocení není
uvedena konkrétní vazba projektu na Státní
kulturní politiku 2021-2025+.

•
•

Podklady pro hodnocení
Státní kulturní politika 20212025+

Projekt je zaměřen na některou z těchto oblastí:
•
•
•
•
•
•
•
•

revitalizace muzeí;
expozice;
depozitáře;
technické zázemí;
návštěvnická a edukační centra;
restaurování, vybavení pro konzervaci a
restaurování;
evidenci a dokumentaci muzejních sbírek;
ochrana muzejních sbírek.

Žadatel zpracoval plán zpřístupnění podpořené sbírky
nebo její části.

Účelnost

ANO – Projekt je zaměřen alespoň na jednu
z uvedených oblastí.
NE – Projekt není zaměřen na žádnou
z uvedených oblastí.

• Žádost o podporu
• Podklady pro hodnocení

ANO – Žadatel popsal v podkladech pro
hodnocení plán zpřístupnění sbírky nebo její
části, které jsou předmětem projektu.
Účelnost

NE – Žadatel nezpracoval a nedoložil plán
zpřístupnění.

•

Podklady pro hodnocení

NERELEVANTNÍ – Jedná se o projekt
depozitáře.
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ANO – Projekt vychází z rozvojového
dokumentu muzea (koncepce rozvoje,
strategie, rozvojový dokument obce apod.),
což je popsáno v podkladech pro hodnocení.
Projekt vychází z rozvojového dokumentu muzea.

Účelnost

NE – Projekt nevychází z rozvojového
dokumentu muzea nebo muzeum nemá
zpracovaný žádný rozvojový dokument
(koncepce rozvoje, strategie, rozvojový
dokument obce apod.).

•

Podklady pro hodnocení

ANO – Výstupy projektu jsou bezbariérově
přístupné.
Výstupy projektu jsou bezbariérově přístupné.

Soulad s horizontálními
principy

NE – Výstupy projektu nejsou bezbariérově
přístupné.

•

Podklady pro hodnocení

NERELEVANTNÍ – Muzeum neumožňuje
technicky nebo z důvodu památkové
ochrany bezbariérové zpřístupnění výstupů
projektu.

Aktivita – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ OBECNÍCH A PROFESIONÁLNÍCH KNIHOVEN

Projekt je zaměřen na obecní profesionální knihovnu.

V projektu je uvedena vazba na Koncepci rozvoje
knihoven v České republice na léta 2021-2027 s
výhledem do roku 2030.

Účelnost

ANO – Projekt je zaměřen na obecní
profesionální knihovnu. Jedná se o základní
knihovnu provozovanou příslušným orgánem
obce s pracovním úvazkem knihovníka
• Žádost o podporu
vyšším než 15 hodin týdně.
• Podklady pro hodnocení
• Seznam obecních
NE – Projekt není zaměřen na obecní
profesionálních knihoven
profesionální knihovnu. Nejedná se o
základní knihovnu provozovanou příslušným
orgánem obce s pracovním úvazkem
knihovníka vyšším než 15 hodin týdně.

Účelnost

ANO – V podkladech pro hodnocení je
uvedena konkrétní vazba projektu na
strategické cíle a opatření Koncepce rozvoje • Podklady pro hodnocení
• Koncepce rozvoje knihoven
knihoven v České republice na léta 2021v České republice na léta
2027.
2021–2027 s výhledem do roku
NE – V podkladech pro hodnocení není
2030
uvedena konkrétní vazba projektu na
strategické cíle a opatření Koncepce rozvoje
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knihoven v České republice na léta 20212027.
Projekt je zaměřen na některou z těchto oblastí:
•
•
•
•

rekonstrukce knihoven, včetně nové výstavby;
návštěvnické a technické zázemí;
zařízení pro digitalizaci a aplikační software;
technické vybavení knihoven.

Výstupy projektu jsou bezbariérově přístupné.

Účelnost

Soulad s horizontálními
principy

ANO – Projekt je zaměřen alespoň na jednu
z uvedených oblastí.
NE – Projekt není zaměřen na žádnou
z uvedených oblastí.
ANO – Výstupy projektu jsou bezbariérově
přístupné.
NE – Výstupy projektu nejsou bezbariérově
přístupné.

• Žádost o podporu
• Podklady pro hodnocení

• Podklady pro hodnocení
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