Orientační rozcestník pro hodnocení projektů
aneb kde bude Výběrová komise MAS hledat informace k hodnocení dle Preferenčních kritérií

Způsob hodnocení žádostí
Předložené žádosti budou hodnocené Výběrovou komisí dle dále uvedených Preferenčních kritérií. Na základě tohoto
hodnocení rozhodne Výbor partnerství o konečném pořadí projektů. O udělení dotace tak rozhodnou zástupci místního
veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru.
Kritéria a jejich skupiny

bodovací škála

1. Projekt zapadá do rámce dosud realizovaných aktivit
v regionu/obci a počítá s dalším rozvojem.
1.1 Projekt navazuje, rozvíjí předchozí projekty.
1.2 Jsou plánované navazující aktivity.
1.3 Je zajištěna trvalá udržitelnost výsledků projektu.

kde především hledat
informace (hlavní zdroj)

max. 9
0–3
0–3

3.1. Předchozí aktivity
3.1. Navazující aktivity
3.4. Budoucí využití

5. Realizované projekty

3.1. Zdůvodnění projektu
3.1.2. Inovace projektu
3.2. Realizace projektu
3.1.2. Inovace projektu

3.3. Technické řešení
3.4. Výsledky projektu

0–3
2. Projekt je ukázkou dobré praxe.
2.1 Projekt je příkladem toho, jak by podobné aktivity měly
probíhat, je příkladem i pro ostatní regiony
2.2 Uplatňování inovačních přístupů. (projekt je originální,
v regionu dosud nerealizovaný)
2.3 Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na
součinnosti mezi subjekty (i občany) a projekty z různých
odvětví
2.4 Projekt využívá místní zdroje (budovy, dodavatelé, materiál,
dobrovolníci, práce vl. silami, apod.).
3. Projekt prospívá obyvatelům regionu Český Západ.
3.1 Vytvoření každého nového pracovního místa na plný
úvazek.
3.2 Vytvoření každého nového pracovního místa na částečný
úvazek (min. 30% úvazek).
3.3 Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.
3.4 Zaměření dopadů projektu na ženy.
3.5 Projekt přispívá ke zvýšení společensko-kulturních aktivit
v regionu či obci.
3.6 Projekt zahrnuje vzdělávání a informování v regionu.
4. Projekt přispívá k zlepšení životního prostředí regionu
Český Západ.
4.1 Projekt udržuje a zlepšuje stav dědictví regionu
(kulturní, historické, přírodní, technické).
4.2 Projekt zahrnuje příkladné úpravy veřejných prostranství.
4.3 Projekt má příznivý vliv na vzhled krajiny.
4.4 Projekt je ekologický a šetrný k životnímu prostředí.
5. Projekt přispívá k rozvoji podnikání a/nebo cestovního
ruchu v regionu Český Západ.
5.1 Projekt vytváří nebo rozšiřuje nabídku služeb
a produktů cestovního ruchu.
5.2 Projekt přispívá k diverzifikaci zemědělských subjektů.
5.3 Projekt vytváří místní produkty.
5.4 Projekt zahrnuje vznik a rozvoj drobného podnikání.
5.5 Projekt zahrnuje propagaci a marketing
a nabízených služeb.
6. Doplňující kritérium
6.1 Projekty se zkrácenou dobou realizace
tzn. méně než 12 měsíců (pro výzvy v letech 2008, 2009).
CELKEM

kde také hledat informace
(doplňkové)

3.1. Návrh řešení
3.1. Očekávaný stav
3.1. Navazující aktivity

max. 18
0–5
0–3
0–5
0–5

3.1. Návrh řešení
3.2. Aktivity projektu

3.2. Realizace projetku
3.3. Technické řešení proj.
3.1.2. Inovační prvky

3.2. Realizace projektu
3.3. Technické řešení projektu

3.1. Návrh řešení

3.4. Pracovní místa

3.4. Budoucí využití

max. 30
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5
0–5

3.1.1. Cílová skupina
3.1. Návrh řešení
3.2. Aktivity projektu
3.4. Výsledky/výstupy

3.3. Popis využití
3.4. Budoucí využití

3.1. Návrh řešení
3.2. Aktivity projektu
3.3. Technické řešení

3.1 Očekávaný stav
3.4. Výsledky/výstupy

3.1. Návrh řešení
3.2. Aktivity projektu
3.4. Výsledky/výstupy

3.1. Očekávaný stav

max. 20
0–5
0–5
0–5
0–5
max. 23
0–5
0–5
0–5
0–5
0–3
max. 1
0-1

3.2. Časový harmonogram

max. 101

Každý člen Výběrové komise hodnotí všechny předložené projekty dle výše uvedených preferenčních kritérií. V souladu
s příslušnými bodovými škálami přiděluje v rámci každého kritéria pouze celé body v rozmezí dané bodové škály (tedy 0,
1, 2, 3, 4, 5), na závěr tyto body sečte v rámci daných skupin a celkem. Poté je zpracován výsledný bodový zisk
vypočtením aritmetického průměru (zaokrouhleného na dvě desetinná místa) z hodnocení všech členů Výběrové komise,
kteří daný projekt hodnotili.

Spolufinancováno Evropskou unií.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí.

