Hodnotiaci hárok
k projektom predložených v rámci systému dotácií Ministerstva kultúry SR na rok 2020
Program 1 OSSD podprogram 1.4
Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave
Číslo projektu:
Žiadateľ:
Názov projektu:
Kritériá pre odborné
hodnotenie
1. Súlad projektu s prioritami
podprogramu

Predmet hodnotenia

Typ kritéria

Hodnotenie Poznámka

NKP v predkladanom projekte sa
nachádza vo významnom (prirodzenom)
centre cestovného ruchu

bodovacie

5 - 0b

bodovacie

5 - 0b

bodovacie

5 – 0b

bodovanie

10/0

NKP v predkladanom projekte je
situovaná v okrese, ktorý sa nachádza v
zozname menej rozvinutých okresov
(http://www.upsvar.sk/statistiky/zoznamnajmenej-rozvinutychokresov.html?page_id=561733)
zapojenie registrovaného sociálneho
podniku do projektu obnovy historických
parkov a architektonických areálov
v kritickom stavebno-technickom stave
NKP v predkladanom projekte je
v kritickom stavebno-technickom stave

Zámerom predkladaného projektu je
vypracovanie komplexnej architektonicko
- urbanistickej koncepcie areálu / pasportu
bodovacie
(v prípade obnovy historického parku)

Predkladaný projekt má spracovanú
komplexnú architektonicko-urbanistickú
koncepciu areálu (dlhodobú víziu
fungovania areálu) / pasport (v prípade
obnovy historického parku)

10 /0b

bodovacie

10 - 0b

bodovacie

10 - 0b

Kvalita obnovy NKP
Komisia posudzuje dlhodobé
vyhodnotenie pamiatkovej obnovy NKP,
ktorá sa vykonávala v priebehu
predošlých rokov, efektívnosť zásahov
a kvalitu prevedených prác.
2. Kvalita projektu
V prípade žiadosti, ktorá je podaná prvý
raz do podprogramu sa hodnotí prínos
projektu obnovy v rámci skvalitnenia
ochrany kultúrneho dedičstva a stupeň
naliehavosti ochrany NKP

Vyhodnotenie žiadosti z hľadiska
pripravenosti projektu na daný rok
Komisia posudzuje efektívnosť
predpokladaných zásahov, kvalitu
vypracovania projektu, počet
a špecifikovanie zapojenia
nezamestnaných do projektu
Stav spracovania prípravných
dokumentácií
Komisia posudzuje adekvátnosť a
pripravenosť pamiatkových výskumov,
pasportizácie, projektovej dokumentácie,
architektonicko-urbanistickej koncepcie
areálu k predloženému projektu
Ak projekt má spravenú prípravnú
dokumentáciu, tak súlad dokumentácie
a jej plánovanej realizácie
Ak projekt nemá spravený pamiatkový
výskum
(jeden alebo viacero) zhodnotiť nakoľko
je výskum potrebné realizovať vzhľadom
na predložený projekt
Ak si projekt nežiada dotáciu na
pamiatkový výskum, zhodnotiť prioritu
mať najprv spravený výskum v súvislosti
s predkladaným projektom.
Predkladaný projekt je v súlade s
rozhodnutím KPÚ

3. Pripravenosť pamiatkovej
obnovy

3. Reálnosť rozpočtu
Spolu počet bodov

bodovacie

10 - 0b

bodovacie

10 - 0b

bodovacie

10 - 0b

Rozpočet
posudzuje sa primeranosť a reálnosť
rozpočtu, vyrovnanosť jednotlivých
položiek v závislosti od plánovaných
bodovacie
aktivít, špecifikácia položiek rozpočtu tak,
aby mohli byť považované za oprávnené,
podrobný komentár a úroveň spracovania
dokumentácie projektu

10 – 0b

Odborná komisia posudzuje súlad
predkladaného projektu
s vyjadrením/stanoviskom/ rozhodnutím
príslušného krajského pamiatkového
úradu

95 b

