
Výzva MAS č.

oblasti podpory

Název projektu

Název žadatele

Název kritéria Popis kritéria Hodnocení (bodovací škála)
Maximální 

počet bodů

Bodové 

ohodnocení
Odůvodnění 

Bodové 

ohodnocení
Odůvodnění 

20 bodů - Výdaje do 300 000,- Kč (body budou přiděleny v případě, 
že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je nižší nebo rovna 
300 000,- Kč)

15 bodů - Výdaje 300 001 - 500 000,- Kč (body budou přiděleny v 
případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v 
rozmezí 300 001,- Kč až 500 000,- Kč)

10 bodů - Výdaje 500 001 - 750 000,- Kč (body budou přiděleny v 
případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v 
rozmezí 500 001,- Kč až 750 000,- Kč)

5 bodů - Výdaje 750 000 - 1 000 000,- Kč (body budou přiděleny v 
případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace je v 
rozmezí 750 001,- až 1 000 000,- Kč)

20 bodů - Obec s méně než 500 obyvatel (projekt bude realizován 
na území obce, která má 499 obyvatel a méně)

15 bodů - Obec v rozmezí 500-999 obyvatel (projekt bude 
realizován na území obce, která má 500 až 999 obyvatel)

10 bodů - Obec v rozmezí 1000 - 1499 obyvatel (projekt bude 
realizován na území obce, která má 1000 až 1499 obyvatel)

0 bodů - Obec od 1500 obyvatel (projekt bude realizován na území 
obce, která má 1500 a více obyvatel)

15 bodů - Splnění ve třech bodech (body budou uděleny v případě, 
že projekt svým zaměřením plní tři z výše uvedených bodů.)

10 bodů - Splnění ve dvou bodech (body budou uděleny v případě, 
že projekt svým a změřením plní dva z výše uvedených bodů)

5 bodů - Splnění v jednom bodě (body budou uděleny v případě, že 
projekt svým zaměřením plní jeden z výše uvedených bodů)

0 bodů - Nesplnění (v případě, že projekt neplní ani jeden z výše 
uvedených bodů, nebudou uděleny žádné body)

8. výzva MAS PRV;   F8 - Základní služby a obnova vesnic

viz. níže

viz. níže

Finanční náročnost 

projektu - výše 

způsobilých výdajů

Bude hodnoceno dle výše výdajů, ze který je stanovena dotace. 
Hodnocení bude probíhat na základě údajů, které žadatel uvedl v 

Žádosti o dotaci, kontrola pak dle údajů uvedených v Žádosti o Platbu či 
Hlášení o změnách.

20 15

Výdaje, ze kterých je 
stanovena dotace, jsou       

480 000,- Kč.
10

Výdaje, ze kterch je 
stanovena dotace jsou 
celkem 538 980,- Kč.

 - Veřejná prostranství v obcích
 - Vybrané kulturní památky

žadatel:

Bude hodnoceno, zda se žadatel v rámci projektu věnuje více 
aspektům v rámci úpravy veřejného prostranství (operace 19.2.1.

PRV, čl. 20 a)).
Bude sledován počet hlavních aktivit, na které je projekt zaměřen:
- vytváření/rekonstrukci veř. prostranství nebo nákup nemovitosti

- pořízení venkovního mobiliáře (výčet prvků venkovního mobiliáře viz. 

Pravidla 19.2.1. PRV, čl. 20a))

- ozelenění veřejného prostranství (zatravnění, výsadba květin)

- osvětlení, oplocení

- vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového 

charakteru veřejného prostranství - vodní prvky

- herní prvky

Hodnocení probíhá na základě údajů uvedených v ŽoD a jejích příloh. 
Kontrola probíhá na základě údajů v ŽoP, popř. Hlášení o změnách.

15 0

Projekt se věnuje interiéru 
kostela, nikoli veřejnému 

prostranství.

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu

Komplexnost 

projektu z hlediska 

veřejného 

prostranství

15
Obec Hlavenec měla k 
1.1.2020 527 obyvatel.

Nesplňuje, řeší kulturní 
památku.

0

Velikost místa 

realizace

Žadatel bude příslušně bodově zvýhodněn na základě počtu obyvatel 
obce, ve které bude realizovat svůj projekt. Počet obyvatel bude 
uveden k 1.1. předchozího roku (tzn. roku, který předcházel roku 

podání Žádosti o dotaci na MAS). V případě více míst realizace se 
bude hodnotit průměrný počet obyvatel všech obcí realizace.

Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o 
dotaci a kontrola bude probíhat na základě dat z Českého statistického 

úřadu při hodnocení Žádosti o dotaci Výběrovým orgánem.

20

obec Hlavenec
Obnova pomníku císaře Karla VI. V 

Hlavenci
obec

projekt:

právní forma žadatele:

Římskokatolická farnost Vysoká u Mělníka

Obnova interiéru kostela sv. Václava

církev

15
K 1.1.2020 byla v obci Vysoká 

911 obyvatel.



15 bodů - Obnova/zhodnocení kulturních objektů a prvků - 
komplexně (body budou uděleny v případě, že projekt bude zaměřen 
na obnovu a zhodnocení kulturních objektů a prvků včetně 
doplňujících výdajů (jako jsou venkovní mobiliář, úprava povrchů, 
výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní 
mobiliář, informační tabule) při respektování stanoveného limitu)

10 bodů - Obnova/zhodnocení kulturních objektů a prvků - 
samostatně (body budou uděleny v případě, že projekt bude 
zaměřen pouze na obnovu a zhodnocení kulturních objektů a prvků)

0 bodů - Jiné zaměření (body budou uděleny v případě, že projekt 
není zaměřen na obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova)

40

VYHOVĚL

Název kritéria Popis kritéria Hodnocení (bodovací škála)
Maximální 

počet bodů

Bodové 

ohodnocení
Odůvodnění 

Bodové 

ohodnocení
Odůvodnění 

20 bodů - Výdaje do 300 000,- Kč (body budou přiděleny v případě, 
že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je nižší nebo rovna 
300 000,- Kč)
15 bodů - Výdaje 300 001 - 500 000,- Kč (body budou přiděleny v 
případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v 
rozmezí 300 001,- Kč až 500 000,- Kč)
10 bodů - Výdaje 500 001 - 750 000,- Kč (body budou přiděleny v 
případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v 
rozmezí 500 001,- Kč až 750 000,- Kč)
5 bodů - Výdaje 750 000 - 1 000 000,- Kč (body budou přiděleny v 
případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace je v 
rozmezí 750 001,- až 1 000 000,- Kč)
20 bodů - Obec s méně než 500 obyvatel (projekt bude realizován 
na území obce, která má 499 obyvatel a méně)
15 bodů - Obec v rozmezí 500-999 obyvatel (projekt bude 
realizován na území obce, která má 500 až 999 obyvatel)
10 bodů - Obec v rozmezí 1000 - 1499 obyvatel (projekt bude 
realizován na území obce, která má 1000 až 1499 obyvatel)
0 bodů - Obec od 1500 obyvatel (projekt bude realizován na území 
obce, která má 1500 a více obyvatel)

15 bodů - Splnění ve třech bodech (body budou uděleny v případě, 
že projekt svým zaměřením plní tři z výše uvedených bodů.)

10 bodů - Splnění ve dvou bodech (body budou uděleny v případě, 
že projekt svým a změřením plní dva z výše uvedených bodů)

5 bodů - Splnění v jednom bodě (body budou uděleny v případě, že 
projekt svým zaměřením plní jeden z výše uvedených bodů)

0 bodů - Nesplnění (v případě, že projekt neplní ani jeden z výše 
uvedených bodů, nebudou uděleny žádné body)

Výsledek věcného 

hodnocení

Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)

x

Komplexnost 

projektu z hlediska 

zhodnocení 

kulturního dědictví 

Bude hodnoceno, zda a jak komplexně je projekt zaměřen na obnovení 
a zhodnocení kulturních kulturních objektů a prvků (operace 19.2.1. 

PRV, čl. 20 e)).
Hodnocení probíhá na základě údajů uvedených v ŽoD a jejích příloh. 
Kontrola probíhá na základě údajů v ŽoP, popř. Hlášení o změnách.

15 10

Projekt je zaměřen na obnovu 
a zhodnocení kulturní památky 

bez doplňujícíh výdajů.

projekt: Oprava opěrné zdi v Medonosech Kly - obnova kapličky

právní forma žadatele:

Bodový zisk 40

VYHOVĚL

15

Je řešena komplexní 
obnova/zhodnocení - jak 

památka tak přilehlý 
prostor.

obec obec

žadatel: obec Medonosy obec Kly

20

Výdaje, ze kterých je 
stanovena dotace, jsou 
nižší než 300 000,- Kč

Velikost místa 

realizace

Žadatel bude příslušně bodově zvýhodněn na základě počtu obyvatel 
obce, ve které bude realizovat svůj projekt. Počet obyvatel bude 
uveden k 1.1. předchozího roku (tzn. roku, který předcházel roku 

podání Žádosti o dotaci na MAS). V případě více míst realizace se 
bude hodnotit průměrný počet obyvatel všech obcí realizace.

Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o 
dotaci a kontrola bude probíhat na základě dat z Českého statistického 

úřadu při hodnocení Žádosti o dotaci Výběrovým orgánem.

20 20
Obec Medonosy měla k 
1.1.2020 146 obyvatel.

0

Obec Kly měla k r. 2020 
více než 1500 obyvatel 

(1549 obyv.)

Finanční náročnost 

projektu - výše 

způsobilých výdajů

Bude hodnoceno dle výše výdajů, ze který je stanovena dotace. 
Hodnocení bude probíhat na základě údajů, které žadatel uvedl v 

Žádosti o dotaci, kontrola pak dle údajů uvedených v Žádosti o Platbu či 
Hlášení o změnách.

20 5 Výdaje = 985 538,- Kč

0

Projekt je zaměřen na 
jinou oblast než veř. 

prostranství.

Komplexnost 

projektu z hlediska 

veřejného 

prostranství

Bude hodnoceno, zda se žadatel v rámci projektu věnuje více 
aspektům v rámci úpravy veřejného prostranství (operace 19.2.1.

PRV, čl. 20 a)).
Bude sledován počet hlavních aktivit, na které je projekt zaměřen:
- vytváření/rekonstrukci veř. prostranství nebo nákup nemovitosti

- pořízení venkovního mobiliáře (výčet prvků venkovního mobiliáře viz. 

Pravidla 19.2.1. PRV, čl. 20a))

- ozelenění veřejného prostranství (zatravnění, výsadba květin)

- osvětlení, oplocení

- vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového 

charakteru veřejného prostranství - vodní prvky

- herní prvky

15 0
Není zaměřeno na veř. 

prostranství.



15 bodů - Obnova/zhodnocení kulturních objektů a prvků - 
komplexně (body budou uděleny v případě, že projekt bude zaměřen 
na obnovu a zhodnocení kulturních objektů a prvků včetně 
doplňujících výdajů (jako jsou venkovní mobiliář, úprava povrchů, 
výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní 
mobiliář, informační tabule) při respektování stanoveného limitu)

10 bodů - Obnova/zhodnocení kulturních objektů a prvků - 
samostatně (body budou uděleny v případě, že projekt bude 
zaměřen pouze na obnovu a zhodnocení kulturních objektů a prvků)

0 bodů - Jiné zaměření (body budou uděleny v případě, že projekt 
není zaměřen na obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova)

40

VYHOVĚL

Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)

x

Bodový zisk 30
Výsledek věcného 

hodnocení
VYHOVĚL

Komplexnost 

projektu z hlediska 

zhodnocení 

kulturního dědictví 

Bude hodnoceno, zda a jak komplexně je projekt zaměřen na obnovení 
a zhodnocení kulturních kulturních objektů a prvků (operace 19.2.1. 

PRV, čl. 20 e)).
Hodnocení probíhá na základě údajů uvedených v ŽoD a jejích příloh. 
Kontrola probíhá na základě údajů v ŽoP, popř. Hlášení o změnách.

15 15
Je řešeno komplexně kulturní 
dědictví - včetně infotabule.

10
Pouze kulturní objekt, 

bez doplňujících výdajů.



Výzva MAS č.

oblasti podpory

Název projektu

Název žadatele

Název kritéria Popis kritéria Hodnocení (bodovací škála)
Maximální 

počet bodů

Bodové 

ohodnocení
Odůvodnění 

Bodové 

ohodnocení
Odůvodnění 

20 bodů - Výdaje do 300 000,- Kč (body budou přiděleny v případě, že 
výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je nižší nebo rovna 300 
000,- Kč)
15 bodů - Výdaje 300 001 - 500 000,- Kč (body budou přiděleny v 
případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v rozmezí 
300 001,- Kč až 500 000,- Kč)
10 bodů - Výdaje 500 001 - 750 000,- Kč (body budou přiděleny v 
případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v rozmezí 
500 001,- Kč až 750 000,- Kč)
5 bodů - Výdaje 750 000 - 1 000 000,- Kč (body budou přiděleny v 
případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace je v rozmezí 
750 001,- až 1 000 000,- Kč)

20 bodů - Obec s méně než 500 obyvatel (projekt bude realizován na 
území obce, která má 499 obyvatel a méně)

15 bodů - Obec v rozmezí 500-999 obyvatel (projekt bude realizován 
na území obce, která má 500 až 999 obyvatel)

10 bodů - Obec v rozmezí 1000 - 1499 obyvatel (projekt bude 
realizován na území obce, která má 1000 až 1499 obyvatel)

0 bodů - Obec od 1500 obyvatel (projekt bude realizován na území 
obce, která má 1500 a více obyvatel)

15 bodů - Splnění ve třech bodech (body budou uděleny v případě, že 
projekt svým zaměřením plní tři z výše uvedených bodů.)

10 bodů - Splnění ve dvou bodech (body budou uděleny v případě, že 
projekt svým a změřením plní dva z výše uvedených bodů)

5 bodů - Splnění v jednom bodě (body budou uděleny v případě, že 
projekt svým zaměřením plní jeden z výše uvedených bodů)

0 bodů - Nesplnění (v případě, že projekt neplní ani jeden z výše 
uvedených bodů, nebudou uděleny žádné body)

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu

8. výzva MAS PRV;   F8 - Základní služby a obnova vesnic

 - Veřejná prostranství v obcích

 - Vybrané kulturní památky

viz. níže

viz. níže

Celkové výdaje = 206 
344,- Kč               

Výdaje, ze kterých je 
stanovena dotace jsou 

však 200 540,- Kč

Velikost místa 

realizace

Žadatel bude příslušně bodově zvýhodněn na základě počtu obyvatel 
obce, ve které bude realizovat svůj projekt. Počet obyvatel bude uveden k 
1.1. předchozího roku (tzn. roku, který předcházel roku podání Žádosti o 
dotaci na MAS). V případě více míst realizace se bude hodnotit průměrný 

počet obyvatel všech obcí realizace.
Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci 
a kontrola bude probíhat na základě dat z Českého statistického úřadu při 

hodnocení Žádosti o dotaci Výběrovým orgánem.

20 10

K 1.1.2020 mělo město 
Liběchov 1067 obyvatel (dle 

ČSÚ)
15

Dle ČSÚ - k 1.1.2020 = 
777 obyvatel.

Finanční náročnost 

projektu - výše 

způsobilých výdajů

Bude hodnoceno dle výše výdajů, ze který je stanovena dotace. 
Hodnocení bude probíhat na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti 
o dotaci, kontrola pak dle údajů uvedených v Žádosti o Platbu či Hlášení o 

změnách.

20 5

Výdaje, ze kterých je 
stanovena dotace, jsou       

1 mil.Kč.
20

Komplexnost projektu 

z hlediska veřejného 

prostranství

Bude hodnoceno, zda se žadatel v rámci projektu věnuje více aspektům v 
rámci úpravy veřejného prostranství (operace 19.2.1.

PRV, čl. 20 a)).
Bude sledován počet hlavních aktivit, na které je projekt zaměřen:
- vytváření/rekonstrukci veř. prostranství nebo nákup nemovitosti

- pořízení venkovního mobiliáře (výčet prvků venkovního mobiliáře viz. 

Pravidla 19.2.1. PRV, čl. 20a))

- ozelenění veřejného prostranství (zatravnění, výsadba květin)

- osvětlení, oplocení

- vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového 

charakteru veřejného prostranství - vodní prvky

- herní prvky

Hodnocení probíhá na základě údajů uvedených v ŽoD a jejích příloh. 
Kontrola probíhá na základě údajů v ŽoP, popř. Hlášení o změnách.

15 15
Projekt je řešen komplexně - 

shoda ve třech bodech.
15

obec Tuhaň
Úpravy severovýchodní části návsi v obci 

Tuhaň

obec

žadatel:

projekt:

právní forma žadatele:

město Liběchov
Revitalizace centra města Liběchov při silnici 

I/9

obec

Projekt řeší komplexně 
úpravu veřejného 

prostranství ve třech 
bodech.



15 bodů - Obnova/zhodnocení kulturních objektů a prvků - komplexně 
(body budou uděleny v případě, že projekt bude zaměřen na obnovu a 
zhodnocení kulturních objektů a prvků včetně doplňujících výdajů (jako 
jsou venkovní mobiliář, úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a 
parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule) při 
respektování stanoveného limitu)

10 bodů - Obnova/zhodnocení kulturních objektů a prvků - samostatně 
(body budou uděleny v případě, že projekt bude zaměřen pouze na 
obnovu a zhodnocení kulturních objektů a prvků)

0 bodů - Jiné zaměření (body budou uděleny v případě, že projekt 
není zaměřen na obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova)

30

VYHOVĚL

Název kritéria Popis kritéria Hodnocení (bodovací škála)
Maximální 

počet bodů

Bodové 

ohodnocení

20 bodů - Výdaje do 300 000,- Kč (body budou přiděleny v případě, že 
výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je nižší nebo rovna 300 
000,- Kč)
15 bodů - Výdaje 300 001 - 500 000,- Kč (body budou přiděleny v 
případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v rozmezí 
300 001,- Kč až 500 000,- Kč)
10 bodů - Výdaje 500 001 - 750 000,- Kč (body budou přiděleny v 
případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v rozmezí 
500 001,- Kč až 750 000,- Kč)
5 bodů - Výdaje 750 000 - 1 000 000,- Kč (body budou přiděleny v 
případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace je v rozmezí 
750 001,- až 1 000 000,- Kč)

20 bodů - Obec s méně než 500 obyvatel (projekt bude realizován na 
území obce, která má 499 obyvatel a méně)

15 bodů - Obec v rozmezí 500-999 obyvatel (projekt bude realizován 
na území obce, která má 500 až 999 obyvatel)

10 bodů - Obec v rozmezí 1000 - 1499 obyvatel (projekt bude 
realizován na území obce, která má 1000 až 1499 obyvatel)

0 bodů - Obec od 1500 obyvatel (projekt bude realizován na území 
obce, která má 1500 a více obyvatel)

15 bodů - Splnění ve třech bodech (body budou uděleny v případě, že 
projekt svým zaměřením plní tři z výše uvedených bodů.)

10 bodů - Splnění ve dvou bodech (body budou uděleny v případě, že 
projekt svým a změřením plní dva z výše uvedených bodů)

Není řešeno kulturní 
dědictví.

Bude hodnoceno, zda a jak komplexně je projekt zaměřen na obnovení a 
zhodnocení kulturních kulturních objektů a prvků (operace 19.2.1. PRV, 

čl. 20 e)).
Hodnocení probíhá na základě údajů uvedených v ŽoD a jejích příloh. 
Kontrola probíhá na základě údajů v ŽoP, popř. Hlášení o změnách.

15 0
Projekt neřeší kulturní 

památku/památky.
0

žadatel:

projekt:

právní forma žadatele:

Velikost místa 

realizace

Žadatel bude příslušně bodově zvýhodněn na základě počtu obyvatel 
obce, ve které bude realizovat svůj projekt. Počet obyvatel bude uveden k 
1.1. předchozího roku (tzn. roku, který předcházel roku podání Žádosti o 
dotaci na MAS). V případě více míst realizace se bude hodnotit průměrný 

počet obyvatel všech obcí realizace.
Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci 
a kontrola bude probíhat na základě dat z Českého statistického úřadu při 

hodnocení Žádosti o dotaci Výběrovým orgánem.

20

Komplexnost projektu 

z hlediska veřejného 

Bude hodnoceno, zda se žadatel v rámci projektu věnuje více aspektům v 
rámci úpravy veřejného prostranství (operace 19.2.1.

PRV, čl. 20 a)).
Bude sledován počet hlavních aktivit, na které je projekt zaměřen:
- vytváření/rekonstrukci veř. prostranství nebo nákup nemovitosti

- pořízení venkovního mobiliáře (výčet prvků venkovního mobiliáře viz. 

Pravidla 19.2.1. PRV, čl. 20a))

- ozelenění veřejného prostranství (zatravnění, výsadba květin)
15

Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)

x

Bodový zisk 50

Výsledek věcného 

hodnocení
VYHOVĚL

Finanční náročnost 

projektu - výše 

způsobilých výdajů

Bude hodnoceno dle výše výdajů, ze který je stanovena dotace. 
Hodnocení bude probíhat na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti 
o dotaci, kontrola pak dle údajů uvedených v Žádosti o Platbu či Hlášení o 

změnách.

20 5

obec Lhota

Komplexnost projektu 

z hlediska zhodnocení 

kulturního dědictví 

Revitalizace veřejného prostranství v obci Lhota

obec

Odůvodnění 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 
927 324,- Kč.

Dle údajů ČSÚ měla Lhota k 1.1.2020 celkem 
483 obyvatel.

Splnění ve více než 3 bodech (- rekonstrukce, - 
herní prvky, - ozelenění, - oplocení)

20

15



5 bodů - Splnění v jednom bodě (body budou uděleny v případě, že 
projekt svým zaměřením plní jeden z výše uvedených bodů)

0 bodů - Nesplnění (v případě, že projekt neplní ani jeden z výše 
uvedených bodů, nebudou uděleny žádné body)

15 bodů - Obnova/zhodnocení kulturních objektů a prvků - komplexně 
(body budou uděleny v případě, že projekt bude zaměřen na obnovu a 
zhodnocení kulturních objektů a prvků včetně doplňujících výdajů (jako 
jsou venkovní mobiliář, úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a 
parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule) při 
respektování stanoveného limitu)

10 bodů - Obnova/zhodnocení kulturních objektů a prvků - samostatně 
(body budou uděleny v případě, že projekt bude zaměřen pouze na 
obnovu a zhodnocení kulturních objektů a prvků)

0 bodů - Jiné zaměření (body budou uděleny v případě, že projekt 
není zaměřen na obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova)

Jméno a příjmení: obec Sudovo Hlavno - Mgr. Lenka Houdková

Jméno a příjmení: město Liběchov - Ing. Pavla Veverková

Jméno a příjmení: TJ Sokol Nebužely - Ing. Petra Jáchymstálová

Jméno a příjmení: Tomáš Pavlík

Jméno a příjmení: Bc. Miroslav Čechlovský

Jméno a příjmení: Pavlína Havlasová

Jméno a příjmení: obec Lhota - Ing. Radka Kratochvílová

Komplexnost projektu 

z hlediska zhodnocení 

kulturního dědictví 

Bude hodnoceno, zda a jak komplexně je projekt zaměřen na obnovení a 
zhodnocení kulturních kulturních objektů a prvků (operace 19.2.1. PRV, 

čl. 20 e)).
Hodnocení probíhá na základě údajů uvedených v ŽoD a jejích příloh. 
Kontrola probíhá na základě údajů v ŽoP, popř. Hlášení o změnách.

15

z hlediska veřejného 

prostranství
- ozelenění veřejného prostranství (zatravnění, výsadba květin)

- osvětlení, oplocení

- vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového 

charakteru veřejného prostranství - vodní prvky

- herní prvky

Hodnocení probíhá na základě údajů uvedených v ŽoD a jejích příloh. 
Kontrola probíhá na základě údajů v ŽoP, popř. Hlášení o změnách.

15

Podpis: hlasování per rollam

Podpis: hlasování per rollam

Podpis: hlasování per rollam

viz. záznam o hlasování

viz. záznam o hlasování

viz. záznam o hlasování

Podpis: hlasování per rollam

Podpis: hlasování per rollam

viz. záznam o hlasování

viz. záznam o hlasování

viz. záznam o hlasování

herní prvky, - ozelenění, - oplocení)

Bodový zisk

Výsledek věcného 

hodnocení

0 Není zaměřeno na kulturní dědictví.

Závěrečný komentář (včetně případných podmínek realizace projektu)

Podpis: hlasování per rollam

15

Podpisy přítomných členů hodnotící komise:

Podpis: hlasování per rollam

x

40

VYHOVĚL

Detail hlasování o výsledném hodnocení (Pro/proti/zdržel 

se)

viz. záznam o hlasování



Název MAS: Datum jednání:

SCLLD č.: Čas jednání:

Číslo výzvy MAS/číslo Fiche: Místo jednání

Alokace výzvy/alokace na fichi: Seznam účastníků:

alokace/dotace:

Celkové výdaje projektu

výdaje, ze kterých je 

stanovena dotace

480 000,00 Kč

480 000,00 Kč

538 980,00 Kč

538 980,00 Kč

985 538,00 Kč

985 538,00 Kč

296 635,00 Kč

296 635,00 Kč

6 260 486,00 Kč

1 000 000,00 Kč

206 344,00 Kč

200 540,00 Kč

927 324,00 Kč

927 324,00 Kč

pořadí

Tuhaň 1.

Medonosy 2.

Lhota 3.

Hlavenec 4.

Římskokatolická farnost 5.

Liběchov 6.

Kly 7.

* V případě dosažení stejného počtu bodů bude zvýhodněn žadatel s nejvyšší výší způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace.

40 VYHOVĚL 741 859,00 Kč

800 000,00 Kč

Úpravy severovýchodní části návsi v obci 
Tuhaň

obec Tuhaň obec 50 VYHOVĚL 160 432,00 Kč

Revitalizace centra města Liběchov při 
silnici I/9

město Liběchov obec 30 VYHOVĚL

431 184,00 Kč

788 430,00 Kč

Kly - obnova kapličky obec Kly obec 30 VYHOVĚL 237 308,00 Kč

Oprava opěrné zdi v Medonosech obec Medonosy obec 40 VYHOVĚL

Obnova pomníku císaře Karla VI. V 
Hlavenci

obec Hlavenec obec 40 VYHOVĚL

Fiche 8 - Základní služby a obnova vesnic 3 719 534,00 Kč

Obnova interiéru kostela sv. Václava
Římskokatolická farnost Vysoká u 

Mělníka
církev 40 VYHOVĚL

Název projektu Název žadatele Právní forma žadatele Bodové hodnocení
Výsledek věcného 

hodnocení
dotace

384 000,00 Kč

per rollam

per rollam

kancelář MAS Vyhlídky, z.s., nám. Míru 30, Mělník, 276 01

viz záznam o hlasování

MAS Vyhlídky, z.s.

CLLD_16_02_053
8. výzva MAS PRV;                                                                                        

F8 - Základní služby a obnova vesnic

viz. níže

Úpravy severovýchodní části návsi v obci Tuhaň

Oprava opěrné zdi v Medonosech

Revitalizace veřejného prostranství v obci Lhota

Obnova pomníku císaře Karla VI. V Hlavenci

Obnova interiéru kostela sv. Václava

Revitalizace centra města Liběchov při silnici I/9

Kly - obnova kapličky

pořadí projektů pro schválení rozhodovacím orgánem*

Revitalizace veřejného prostranství v obci 
Lhota

obec Lhota obec

Zápis z jednání hodnotitelské komise MAS Vyhlídky, z.s. (výběrový orgán)
Výběr projektů hodnotitelskou komisí



Přílohy: hodnotící tabulky věcného hodnocení jednotlivých projektů, prezenční listina. Přítomní členové výběrového orgánu svým podpisem tohoto zápisu potvrzují výsledek věcného hodnocení.

Podpis

obec Lhota - Ing. Radka Kratochvílová obec x

město Liběchov - Ing. Pavla Veverková obec

Tomáš Pavlík životní prostředí

Jméno a příjmení Zájmová oblast

Pavlína Havlasová kulturní dědictví per rollam

per rollam

x

Bc. Miroslav Čechlovský kulturní dědictví

TJ Sokol Nebužely - Ing. Petra Jáchymstálová lidé

per rollam

per rollam

per rollam

obec Sudovo Hlavno - Mgr. Lenka Houdková obec




