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1. Úvod
Vážení hodnotitelé,
dostáváte do ruky Příručku, která Vás má vést hodnotícím procesem, při výběru
projektů z PRV Leader + realizace SPL Nejen společná řeka.
Před zahájením hodnotícího procesu bude pro hodnotitele vybrané pro danou oblast
zajištěno školení. Školení je pro hodnotitele povinné a bude zaměřeno na způsob
hodnocení žádostí, časový plán hodnocení, na způsob zpracování a odevzdání
výsledků hodnocení.
Hodnotitelé dostávají návrhy projektů, které již prošly formálním hodnocením a
hodnocením přijatelnosti. Věcné hodnocení žádosti je prováděno členy hodnotící
komise.
Nestrannost a důvěrnost
Všichni hodnotitelé musí v hodnotící tabulce podepsat prohlášení o nestrannosti a
důvěrnosti. V případě porušení tohoto závazku bude hodnotitel vyřazen ze seznamu
hodnotitelů.
Nestrannost
Každý hodnotitel, u něhož hrozí střet zájmů v důsledku propojení s žadatelem nebo
jeho partnerem, nesmí v daném kole hodnotit žádost, ve které by mohlo dojít ke
střetu zájmů. Je na zodpovědnosti každého hodnotitele, aby uvážil, zda jeho
případné současné, minulé či v nejbližších dvou letech předpokládané působení
v některé z žádajících organizací zakládá střet zájmů ve smyslu podepsaného
prohlášení či nikoli, tj. zda jeho nezávislost je nezpochybnitelná.
Důvěrnost
Proces hodnocení projektů a veškeré informace s ním spojené jsou důvěrné.
Hodnotitel je povinen zachovat naprostou mlčenlivost a zajistit nezpochybnitelnost
celého procesu hodnocení. Jakékoli pochybnosti o porušení tohoto pravidla musí být
prošetřeny a mohou vést k ukončení spolupráce s hodnotitelem. Je proto nezbytné
zabránit jakýmkoli únikům informací, byť by se tak stalo z nedbalosti.
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2. Postup hodnocení
2.1 Postup při hodnocení
Společná CIDLINA vybírá hodnotitele následujícími způsoby:
Ve výběrové komisi je zachována podmínka max. 50 % podílu z veřejného sektoru.
Funkční období je tříleté. Výběrová komise bude fungovat na principu rotace.
Členové výběrové komise budou rozděleni do skupin.
Všichni hodnotitelé musí na prvním zasedání hodnotící komise podepsat v hodnotící
tabulce prohlášení o nestrannosti a důvěrnosti před tím, než jsou jim přiděleny
projekty k hodnocení. Každou žádost, která byla shledána formálně způsobilá a
přijatelná a která byla předána hodnotící komisi k věcnému hodnocení, hodnotí vždy
dva hodnotitelé.
Na prvním zasedání hodnotící komise rovněž proběhne školení pro hodnotitele, které
zajistí manažer nebo asistent manažera Společné CIDLINY přítomný na jednání
hodnotící komise. Na tomto školení jsou členové hodnotící komise mj. seznámeni
s postupem hodnocení žádostí a s kritérii hodnocení projektů, na jejichž základě
hodnocení žádosti probíhá.
V případě, že se jednotlivá hodnocení liší o 20 bodů a více nebo v případě, že jeden
hodnotitel projektu doporučí k realizaci a druhý nedoporučí, bude projekt zhodnocen
třetím hodnotitelem – ing. Marcela Česáková. V takovém případě je projekt
hodnocen podle dvou hodnocení, která se sobě blíží, a extrémní hodnocení je
prohlášeno za neplatné.
Na zasedání výběrové komise může být přizván pracovník SZIF. Manažer připraví
prostory a veškeré podklady k hodnocení včetně technického vybavení. Manažer
může být u zasedání výběrové komise jako poradce. Komise bude hodnotit projekty,
které spadají do jedné fiche. Hodnotitelé budou hodnotit dle přiložené bodovací
tabulky a manuálu pro hodnotitele. Projekt který nedosáhne 50 % bodového
hodnocení nebude postoupen k výběru (do 50 % bodového hodnocení se
z kritéria Požadovaná míra dotace je o minimálně 5% nižší než stanovené
maximum, započítává pouze 5 bodů). Při shodném počtu bodů bude zvýhodněn
projekt, který naplňuje více monitorovacích indikátorů – při shodném počtu indikátorů
bude zvýhodněn projekt, který byl dříve přijat. U fiche č. 4 při shodném počtu bodů
bodově zvýhodněn projekt, který je zaměřen na děti a mládež nebo je aplikován pro
větší část regionu. Hodnotit se bude do připravených bodovacích protokolů. Ze
zasedání výběrová komise provede 2 zápisy o hodnocení – jeden zápis bude
podepsán všemi členy komise, druhý zápis bude sloužit ke zveřejnění a nebude
obsahovat jména hodnotitelů ani podpisy.
Hodnotící komise si může vyžádat žadatelovu obhajobu projektu.
Do 10 kalendářních dnů od ukončení zasedání výběrové komise bude svolána valná
hromada spolu s výběrovou komisí. Na tomto zasedání rozhodnou, které projekty
budou navrženy ke spolufinancování.
5

Rozhodování se bude řídit těmito zásadami:
1) Musí se respektovat bodové ohodnocení a pořadí v jednotlivých fichích
2) Musí být dodržena alokace jednotlivých fichí, přičemž alokace nemusí být
dočerpána z důvodu nedostatku projektů, které splnily kritéria přijatelnosti
3) Pokud bude v jedné fichi více žádostí než stanovená alokovaná částka bude
vybráno jen tolik projektů, které je možné pokrýt finanční částkou.
4) Je možné převádět alokované částky z jedné fiche do druhé dle potřeby a
výsledků hodnotitelské komise pokud jsou naplněny předešlé body
5) Projekty, které nedosáhly 50% hranice bodů, nebudou vybrány ke
spolufinancování
6) Situaci kdy, dva nebo více projektů získá stejný počet bodů, řeší podmínky
v jednotlivých fichích.

Veškeré kroky při hodnocení budou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013
Opatření IV.1.2 a IV.1.1. – Realizace místní rozvojové strategie a příslušné
fiche.
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2.2 Přehled hodnotících kritérií
2.2.1.
Fiche č. 1 – Udržení a rozvoj zemědělců v regionu
Povinná preferenční kritéria
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa (dle
metodiky v příloze 6. Pravidel pro opatření IV. 1.2.)
a) 5 bodů za vytvoření 1 trvalého pracovního místa
b) 10 bodů za vytvoření 2 a více trvalých pracovních míst
Uplatňování inovačních přístupů
a) 2 body získá žadatel, který bude projekt realizovat novými
metodami (dobrovolná práce, nové druhy prezentace projektu
apod.)
b) 3 body získá žadatel za inovační projekt v regionu (vytvoření
nového areálu, aktivity, technologie apod. v regionu)
Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na
součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního
hospodářství.
a) 5 bodů pokud projekt po ukončení realizace naváže na
následný projekt jiného subjektu z různých odvětví místního
hospodářství
b) 5 bodů pokud projekt navazuje na nějaký jiný ukončený projekt
z jiného odvětví místního hospodářství
Odvětvím se rozumí obor činnosti (NACE)
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu.
Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.
a) 3 body pokud je mládež do 30 let významnou cílovou skupinou
projektu v objemu min. 50%
b) 5 bodů pokud je mládež do 30 let významnou cílovou skupinou
projektu v objemu min. 75%
c) 10 bodů pokud je mládež do 30 let významnou cílovou
skupinou projektu v objemu 100 %
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu
Zaměření dopadů projektu na ženy.
a) 3 body pokud jsou ženy významnou cílovou skupinou projektu
v objemu min. 50%
b) 5 bodů pokud jsou ženy významnou cílovou skupinou projektu
v objemu min. 75%
c) 10 bodů pokud jsou ženy významnou cílovou skupinou
projektu v objemu 100 %
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu
Požadovaná míra dotace je o minimálně 5% nižší než stanovené
maximum (za každých 5% méně = 5 bodů)

Bodové
hodnocení
Max 10

Max 5

Max 10

Max 10

Max 10

0-55
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Preferenční kritéria stanovená MAS
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Žadatel má zřízen realizační tým
a) 3 body pokud má žadatel vytvořen realizační tým (minimálně
3. členný) s jasným vymezením kompetencí a odpovědností
jednotlivých členů týmu
b) 2 body pokud osoby v týmu mají zkušenosti s podobnými
projekty financovanými z fondů EU
Vše musí být popsáno a doloženo v projektu
Projekt má partnera
a) 1 bod pokud žadatel při přípravě projektu spolupracuje s jinou
obcí, spolkem, podnikatelským subjektem, zemědělcem apod.
b) 2 body pokud alespoň 10% vlastního spolufinancování (ne
celého rozpočtu projektu) bude zajištěno
finančními příspěvky od partnerů projektu nebo jiných subjektů
(pouze ze soukromých zdrojů)
c) 2 body pokud je v partnerské smlouvě s jiným subjektem
popsáno budoucí využívání a údržba předmětu projektu
Projekt má pozitivní vliv na životní prostředí
a) 5 bodů pokud projekt přispěje ke snížení energetické
náročnosti provozu
b) 5 bodů pokud se projektem zlepší životní prostředí (snížení
prašnosti, hluku, nová zeleň apod.)
Je naplněno více monitorovacích indikátorů
Monitorovací indikátory jsou specifikovány v jednotlivých fichích
- Nové technologie opravených budov
- nová pracovní místa
za naplnění 2 monitorovacích indikátorů 10 bodů
Projekt využívá stávajících budov.
10 bodů dostane projekt, který využívá stávající budovu, budova
musí být ve vlastnictví žadatele, nebo pronajata minimálně na
dobu udržitelnosti. Jedná se o budovy staré, zchátralé nebo
nové, jěště nezapsané v katastru, případně nezkolaudované.
Společenský přínos pro region
Pro účely hodnocení tohoto kritéria budou hodnotitelé brát v
potaz celkový přínos projektu pro region (pro jakou část regionu
má projekt význam, kolik osob bude projekt využívat, zda již
podobná služba v regionu existuje, jaká bude frekvence využití
projektu apod.)
Udržitelnost projektu - jak bude dále s podpořenou investicí
nakládáno, jak bude zajištěna její funkce a účel, jaké organizační,
lidské, finanční a další zdroje budou zajištěny, aby byly výstupy
projektu dlouhodobě udrženy.
0 – 10 bodů
Soulad s rozvojovými strategiemi v regionu
Pro účely hodnocení tohoto kritéria je definovaný rozvojový
dokument obce/mikroregionu, na jehož katastrálním území se
projekt realizuje (strategie mikroregionu, rozvojové plány měst a
obcí)
Předmětem hodnocení tohoto kritéria je jednoznačně prokázaný

Bodové
hodnocení
Max 5

Max 5

Max 10

10

10

Max 10

Max 10
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soulad s takovýmto rozvojovým dokumentem, a to nejlépe v
podobě konkrétních odcitovaných pasáží,
které tento soulad prokazují.
10 bodů získá projekt, který prokáže zároveň soulad s
rozvojovými dokumenty obce i mikroregionu, na jehož
katastrálním území se projekt realizuje
5 bodů získá projekt, který prokáže soulad pouze s rozvojovým
dokumentem mikroregionu, na jejímž katastrálním území se
projekt realizuje
5 body získá projekt, který prokáže soulad pouze s rozvojovými
dokumenty obce, na jehož katastrálním území se projekt realizuje
Dokumenty obce musí být platné a schválené!!!
14. Výše celkových nákladů projektu
a) 0 bodů pokud projekt přesahuje celkové náklady 1.000.000,b) 10 bodů pokud jsou celkové náklady projektu do 1.000.000,c) 20 bodů pokud jsou celkové náklady projektu do 500.000,15.

Předmět (objekt, funkční celek, areál) projektu již obdržel dotaci z
SPL
a) 0 bodů pokud již byly na objekt projektu poskytnuty 2 a více
dotací
b)15 bodů pokud na objekt projektu byla poskytnuta pouze jedna
dotace
c)20 bodů pokud na objekt projektu nebyla poskytnuta žádná
dotace

Max 20

Max 20

Postup při shodném počtu bodů
Při shodném počtu bodů bude zvýhodněn projekt, který má naplněn více
monitorovacích indikátorů – získá + 2 body, při stejném počtu indikátorů budou
připsány 2 body projektu, který byl přijat dříve.

MAXIMÁLNÍ POČET

150 bodů

MINIMÁLNÍ POTŘEBNÝ POČET

75 bodů
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2.2.2.
Fiche č. 2 – Rozvoj cestovního ruchu v regionu
Povinná preferenční kritéria
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa (dle
metodiky v příloze 6. Pravidel pro opatření IV. 1.2.)
a) 5 bodů za vytvoření 1 trvalého pracovního místa
b) 10 bodů za vytvoření 2 a více trvalých pracovních míst
Uplatňování inovačních přístupů
a) 2 body získá žadatel, který bude projekt realizovat novými
metodami (dobrovolná práce, nové druhy prezentace projektu
apod.)
c) 3 body získá žadatel za inovační projekt v regionu (vytvoření
nového areálu, aktivity, technologie apod. v regionu)
Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na
součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního
hospodářství.
a) 5 bodů pokud projekt od ukončení realizace naváže na
následný projekt jiného subjektu z různých odvětví místního
hospodářství
b) 5 bodů pokud projekt navazuje na nějaký jiný ukončený
projekt z jiného odvětví místního hospodářství
Odvětvím se rozumí obor činnosti (NACE)
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu.
Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.
a) 3 body pokud je mládež do 30 let významnou cílovou
skupinou projektu v objemu min. 50%
b) 5 bodů pokud je mládež do 30 let významnou cílovou
skupinou projektu v objemu min. 75%
c) 10 bodů pokud je mládež do 30 let významnou cílovou
skupinou projektu v objemu 100 %
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu
Zaměření dopadů projektu na ženy.
a) 3 body pokud jsou ženy významnou cílovou skupinou
projektu v objemu min. 50%
b) 5 bodů pokud jsou ženy významnou cílovou skupinou
projektu v objemu min. 75%
c) 10 bodů pokud jsou ženy významnou cílovou skupinou
projektu v objemu 100 %
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu
Požadovaná míra dotace je o minimálně 5% nižší než
stanovené maximum (za každých 5% dotace méně = 5 bodů)

Bodové
hodnocení
Max 10

Max 5

Max 10

Max 10

Max 10

0-55
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Preferenční kritéria stanovení MAS
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Žadatel má zřízen realizační tým
a) 3 body pokud má žadatel vytvořen realizační tým (minimálně
3. členný) s jasným vymezením kompetencí a odpovědností
jednotlivých členů týmu
b) 2 body pokud osoby v týmu mají zkušenosti s podobnými
projekty financovanými z fondů EU
Vše musí být popsáno a doloženo v projektu
Projekt má partnera
a) 1 bod pokud žadatel při přípravě projektu spolupracuje
s jinou obcí, spolkem, podnikatelským subjektem, zemědělcem
apod.
b) 2 body pokud alespoň 10% vlastního spolufinancování (ne
celého rozpočtu projektu) bude zajištěno
finančními příspěvky od partnerů projektu nebo jiných subjektů
(pouze ze soukromých zdrojů)
c) 2 body pokud je v partnerské smlouvě s jiným subjektem
popsáno budoucí využívání a údržba předmětu projektu
Projekt má pozitivní vliv na životní prostředí
a) 5 bodů pokud projekt přispěje ke snížení energetické
náročnosti provozu
b) 5 bodů pokud se projektem zlepší životní prostředí (snížení
prašnosti, hluku, nová zeleň apod.)
Je naplněno více monitorovacích indikátorů
Monitorovací indikátory jsou specifikovány v jednotlivých fichích
- nové pracovní místa
- nová lůžka
- nové stezky nebo hippostezky včetně doprovodných
prvků
za naplnění více jak jednoho indikátoru je přiděleno 10 bodů
Projekt využívá stávající budovu
10 bodů dostane projekt, který využívá stávající budovu,
budova musí být ve vlastnictví žadatele, nebo pronajata
minimálně na dobu udržitelnosti. Jedná se o budovy staré,
zchátralé nebo nové, jěště nezapsané v katastru, případně
nezkolaudované.
Společenský přínos pro region
Pro účely hodnocení tohoto kritéria budou hodnotitelé brát v
potaz celkový přínos projektu pro region (pro jakou část regionu
má projekt význam, kolik osob bude projekt využívat, zda již
podobná služba v regionu existuje, jaká bude frekvence využití
projektu apod.). Udržitelnost projektu - jak bude dále s
podpořenou investicí nakládáno, jak bude zajištěna
její funkce a účel, jaké organizační, lidské, finanční a další
zdroje budou zajištěny, aby byly výstupy projektu dlouhodobě
udrženy.
0 – 10 bodů

Bodové
hodnocení
Max 5

Max 5

Max 10

10

10

Max 10
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Preferenční kritéria stanovení MAS
13.

14.

15.

Soulad s rozvojovými strategiemi v regionu
Pro účely hodnocení tohoto kritéria je definovaný rozvojový
dokument obce/mikroregionu, na jehož katastrálním území se
projekt realizuje (strategie mikroregionu, rozvojové plány měst a
obcí)
Předmětem hodnocení tohoto kritéria je jednoznačně
prokázaný soulad s takovýmto rozvojovým dokumentem, a to
nejlépe v podobě konkrétních odcitovaných pasáží,
které tento soulad prokazují.
10 bodů získá projekt, který prokáže zároveň soulad s
rozvojovými dokumenty obce i mikroregionu, na jehož
katastrálním území se projekt realizuje
5 bodů získá projekt, který prokáže soulad pouze s rozvojovým
dokumentem mikroregionu, na jejímž katastrálním území se
projekt realizuje
5 body získá projekt, který prokáže soulad pouze s rozvojovými
dokumenty obce, na jehož katastrálním území se projekt
realizuje
Dokumenty obce musí být platné a schválené!!!
Výše celkových nákladů projektu
a) 0 bodů pokud projekt přesahuje celkové náklady 1.000.000,b) 10 bodů pokud jsou celkové náklady projektu do 1.000.000,c) 20 bodů pokud jsou celkové náklady projektu do 500.000,Předmět (objekt, funkční celek, areál) projektu již obdržel dotaci
z SPL
a) 0 bodů pokud již byly na objekt projektu poskytnuty 2 a více
dotací
b)15 bodů pokud na objekt projektu byla poskytnuta pouze
jedna dotace
c)20 bodů pokud na objekt projektu nebyla poskytnuta žádná
dotace

Bodové
hodnocení
Max 10

Max 20

Max 20

Postup při shodném počtu bodů
Při shodném počtu bodů bude zvýhodněn projekt, který má naplněn více
monitorovacích indikátorů – získá + 2 body, při stejném počtu indikátorů budou
připsány 2 body projektu, který byl přijat dříve.

MAXIMÁLNÍ POČET

150 bodů

MINIMÁLNÍ POTŘEBNÝ POČET

75 bodů
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2.2.3.
Fiche č. 3 – Udržení a rozvoj mikropodniků v regionu
Povinná preferenční kritéria
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa (dle
metodiky v příloze 6. Pravidel pro opatření IV. 1.2.)
a) 5 bodů za vytvoření 1 trvalého pracovního místa
b) 10 bodů za vytvoření 2 a více trvalých pracovních míst
Uplatňování inovačních přístupů
a) 2 body získá žadatel, který bude projekt realizovat novými
metodami (dobrovolná práce, nové druhy prezentace projektu
apod.)
b) 3 body získá žadatel za inovační projekt v regionu (vytvoření
nového areálu, aktivity, technologie apod. v regionu)
Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na
součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního
hospodářství.
a) 5 bodů pokud projekt po ukončení realizace naváže na
následný projekt jiného subjektu z různých odvětví místního
hospodářství
b) 5 bodů pokud projekt navazuje na nějaký jiný ukončený
projekt z jiného odvětví místního hospodářství
Odvětvím se rozumí obor činnosti (NACE)
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu.
Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.
a) 3 body pokud je mládež do 30 let významnou cílovou
skupinou projektu v objemu min. 50%
b) 5 bodů pokud je mládež do 30 let významnou cílovou
skupinou projektu v objemu min. 75%
c) 10 bodů pokud je mládež do 30 let významnou cílovou
skupinou projektu v objemu 100 %
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu
Zaměření dopadů projektu na ženy.
a) 3 body pokud jsou ženy významnou cílovou skupinou
projektu v objemu min. 50%
b) 5 bodů pokud jsou ženy významnou cílovou skupinou
projektu v objemu min. 75%
c) 10 bodů pokud jsou ženy významnou cílovou skupinou
projektu v objemu 100 %
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu
Požadovaná míra dotace je o minimálně 5% nižší než
stanovené maximum (za každých 5% dotace méně = 5 bodů)

Bodové
hodnocení
Max 10

Max 5

Max 10

Max 10

Max 10

0-55
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Preferenční kritéria stanovení MAS
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Žadatel má zřízen realizační tým
a) 3 body pokud má žadatel vytvořen realizační tým (minimálně
3. členný) s jasným vymezením kompetencí a odpovědností
jednotlivých členů týmu
b) 2 body pokud osoby v týmu mají zkušenosti s podobnými
projekty financovanými z fondů EU
Vše musí být popsáno a doloženo v projektu
Projekt má partnera
a) 1 bod pokud žadatel při přípravě projektu spolupracuje
s jinou obcí, spolkem, podnikatelským subjektem, zemědělcem
apod.
b) 2 body pokud alespoň 10% vlastního spolufinancování (ne
celého rozpočtu projektu) bude zajištěno
finančními příspěvky od partnerů projektu nebo jiných subjektů
(pouze ze soukromých zdrojů)
c) 2 body pokud je v partnerské smlouvě s jiným subjektem
popsáno budoucí využívání a údržba předmětu projektu
Projekt má pozitivní vliv na životní prostředí
a) 5 bodů pokud projekt přispěje ke snížení energetické
náročnosti provozu
b) 5 bodů pokud se projektem zlepší životní prostředí (snížení
prašnosti, hluku, nová zeleň apod.)
Je naplněno více monitorovacích indikátorů
Monitorovací indikátory jsou specifikovány v jednotlivých fichích
- nové pracovní místa
- opravené nebo nové areály, budovy nebo prostory k
podnikání
- nové stroje nebo technologie
za naplnění 2 monitorovacích indikátorů 5 bodů
za naplnění 3 monitorovacích indikátorů 10 bodů
Společenský přínos pro region
Pro účely hodnocení tohoto kritéria budou hodnotitelé brát v
potaz celkový přínos projektu pro region (pro jakou část regionu
má projekt význam, kolik osob bude projekt využívat, zda již
podobná služba v regionu existuje, jaká bude frekvence využití
projektu apod.)
Udržitelnost projektu - jak bude dále s podpořenou investicí
nakládáno, jak bude zajištěna její funkce a účel, jaké
organizační, lidské, finanční a další zdroje budou zajištěny, aby
byly výstupy projektu dlouhodobě udrženy.
0 – 10 bodů
Soulad s rozvojovými strategiemi v regionu
Pro účely hodnocení tohoto kritéria je definovaný rozvojový
dokument obce/mikroregionu, na jehož katastrálním území se
projekt realizuje (strategie mikroregionu, rozvojové plány měst a
obcí)

Bodové
hodnocení
Max 5

Max 5

Max 10

Max 10

Max 10

Max 10

14

13.

14.

Předmětem hodnocení tohoto kritéria je jednoznačně
prokázaný soulad s takovýmto rozvojovým dokumentem, a to
nejlépe v podobě konkrétních odcitovaných pasáží,
které tento soulad prokazují.
10 bodů získá projekt, který prokáže zároveň soulad s
rozvojovými dokumenty obce i mikroregionu, na jehož
katastrálním území se projekt realizuje
5 bodů získá projekt, který prokáže soulad pouze s rozvojovým
dokumentem mikroregionu, na jejímž katastrálním území se
projekt realizuje
5 body získá projekt, který prokáže soulad pouze s rozvojovými
dokumenty obce, na jehož katastrálním území se projekt
realizuje
Dokumenty obce musí být platné a schválené!!!
Výše celkových nákladů projektu
a) 0 bodů pokud projekt přesahuje celkové náklady 1.000.000,b) 10 bodů pokud jsou celkové náklady projektu do 1.000.000,c) 20 bodů pokud jsou celkové náklady projektu do 500.000,Předmět (objekt, funkční celek, areál) projektu již obdržel dotaci
z SPL
a) 0 bodů pokud již byly na objekt projektu poskytnuty 2 a více
dotací
b)15 bodů pokud na objekt projektu byla poskytnuta pouze
jedna dotace
c)20 bodů pokud na objekt projektu nebyla poskytnuta žádná
dotace

Max 20

Max 20

Postup při shodném počtu bodů
Při shodném počtu bodů bude zvýhodněn projekt, který má naplněn více
monitorovacích indikátorů – získá + 2 body, při stejném počtu indikátorů budou
připsány 2 body projektu, který byl přijat dříve.

MAXIMÁLNÍ POČET

140 bodů

MINIMÁLNÍ POTŘEBNÝ POČET

70 bodů
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2.2.4.
Fiche č. 4 – Podpora výchovy a vzdělávání obyvatel
Povinná preferenční kritéria
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa (dle
metodiky v příloze 6. Pravidel pro opatření IV. 1.2.)
a) 5 bodů za vytvoření 1 trvalého pracovního místa
b) 10 bodů za vytvoření 2 a více trvalých pracovních míst
Uplatňování inovačních přístupů
a) 2 body získá žadatel, který bude projekt realizovat novými
metodami (dobrovolná práce, nové druhy prezent. projektu
apod.)
b) 3 body získá žadatel za inovační projekt v regionu (vytvoření
nového areálu, aktivity, technologie apod. v regionu)
Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na
součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního
hospodářství.
a) 5 bodů pokud projekt po ukončení realizace naváže na
následný projekt jiného subjektu z různých odvětví místního
hospodářství
b) 5 bodů pokud projekt navazuje na nějaký jiný ukončený
projekt z jiného odvětví místního hospodářství
Odvětvím se rozumí obor činnosti (NACE)
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu.
Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.
a) 3 body pokud je mládež do 30 let významnou cílovou
skupinou projektu v objemu min. 50%
b) 5 bodů pokud je mládež do 30 let významnou cílovou
skupinou projektu v objemu min. 75%
c) 10 bodů pokud je mládež do 30 let významnou cílovou
skupinou projektu v objemu 100 %
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu
Zaměření dopadů projektu na ženy.
a) 3 body pokud jsou ženy významnou cílovou skupinou
projektu v objemu min. 50%
b) 5 bodů pokud jsou ženy významnou cílovou skupinou
projektu v objemu min. 75%
c) 10 bodů pokud jsou ženy významnou cílovou skupinou
projektu v objemu 100 %
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu
Požadovaná míra dotace je o minimálně 5% nižší než
stanovené maximum (za každých 5% méně = 5 bodů)

Bodové
hodnocení
Max 10

Max 5

Max 10

Max 10

Max 10

0-95
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Preferenční kritéria stanovení MAS
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

Žadatel má zřízen realizační tým
a) 3 body pokud má žadatel vytvořen realizační tým (minimálně
3. členný) s jasným vymezením kompetencí a odpovědností
jednotlivých členů týmu
b) 2 body pokud osoby v týmu mají zkušenosti s podobnými
projekty financovanými z fondů EU. Vše musí být popsáno a
doloženo v projektu
Projekt má partnera
a) 3 bod pokud žadatel při přípravě projektu spolupracuje
s jinou obcí, spolkem, podnik. subjektem, zemědělcem apod.
b) 4 body pokud alespoň 10% vlastního spolufinancování (ne
celého rozpočtu projektu) bude zajištěno
finančními příspěvky od partnerů projektu nebo jiných subjektů
(pouze ze soukromých zdrojů)
c) 3 body pokud je v partnerské smlouvě s jiným subjektem
popsáno budoucí využívání a údržba předmětu projektu
Projekt absolvuje minimálně 20 osob.
Projekt absolvuje minimálně 50 osob.
Materiály studentům jsou poskytovány v písemné podobě + CD
a) 5 bodů pokud budou materiály poskytovány účastníkům
v tištěné podobě
b) 5 bodů pokud budou materiály poskytovány účastníkům v
elektronické podobě (CD, DVD, e-mail, …)
Společenský přínos pro region
Pro účely hodnocení tohoto kritéria budou hodnotitelé brát v
potaz celkový přínos projektu pro region (pro jakou část reg. má
projekt význam, kolik osob bude projekt využívat, zda již
podobná služba v reg. existuje, jaká bude frekvence využití ap.
Udržitelnost projektu - jak bude dále s podpořenou investicí
nakládáno, jak bude zajištěna její funkce a účel, jaké
organizační, lidské, finanční a další zdroje budou zajištěny, aby
byly výstupy projektu dlouhodobě udrženy. 0 – 10 bodů
Zaměření dopadů projektu na obyvatele regionu
a) 3 body pokud jsou proškolenými obyvatelé regionu – min 50
% z celkového počtu proškolených
b) 5 bodů pokud jsou proškolenými obyvatelé regionu – min 75
% z celkového počtu proškolených
c) 10 bodů pokud jsou proškolenými obyvatelé regionu – 100%
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu
Výše celkových nákladů projektu
a) 0 bodů pokud projekt přesahuje celkové náklady 1.000.000,b) 10 bodů pokud jsou celkové náklady projektu do 1.000.000,c) 20 bodů pokud jsou celkové náklady projektu do 500.000,-

Bodové
hodnocení
Max 5

Max 10

5
10
Max 10

Max 10

Max 10

Max 20
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Postup při shodném počtu bodů
Při shodném počtu bodů budou připsány 2 body projektu, který je zaměřen na děti a
mládež, nebo který bude aplikován na větší část regionu.

MAXIMÁLNÍ POČET

130 bodů

MINIMÁLNÍ POTŘEBNÝ POČET

65 bodů
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2.2.5.
Fiche č. 5 – Uchování a obnova venk. prostředí a služeb pro občany
Povinná preferenční kritéria
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa (dle
metodiky v příloze 6. Pravidel pro opatření IV. 1.2.)
a) 5 bodů za vytvoření 1 trvalého pracovního místa
b) 10 bodů za vytvoření 2 a více trvalých pracovních míst
Uplatňování inovačních přístupů
a) 2 body získá žadatel, který bude projekt realizovat novými
metodami (dobrovolná práce, nové druhy prezentace projektu
apod.)
b) 3 body získá žadatel za inovační projekt v regionu (vytvoření
nového areálu, aktivity, technologie apod. v regionu)
Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na
součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního
hospodářství.
a) 2 bodů pokud projekt po ukončení realizace naváže na
následný projekt jiného subjektu z různých odvětví místního
hospodářství
b) 3 bodů pokud projekt navazuje na nějaký jiný ukončený
projekt z jiného odvětví místního hospodářství
Odvětvím se rozumí obor činnosti (NACE)
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu.
Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.
a) 3 body pokud je mládež do 30 let významnou cílovou
skupinou projektu v objemu min. 50%
b) 5 bodů pokud je mládež do 30 let významnou cílovou
skupinou projektu v objemu min. 75%
c) 10 bodů pokud je mládež do 30 let významnou cílovou
skupinou projektu v objemu 100 %
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu
Zaměření dopadů projektu na ženy.
a) 3 body pokud jsou ženy významnou cílovou skupinou
projektu v objemu min. 50%
b) 5 bodů pokud jsou ženy významnou cílovou skupinou
projektu v objemu min. 75%
c) 10 bodů pokud jsou ženy významnou cílovou skupinou
projektu v objemu 100 %
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu
Požadovaná míra dotace je o minimálně 5% nižší než
stanovené maximum (za každých 5% méně = 5 bodů)

Bodové
hodnocení
Max 10

Max 5

Max 5

Max 10

Max 10

0-85
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Preferenční kritéria stanovení MAS
7.

8.

9.

10.

11.

Žadatel má zřízen realizační tým
a) 3 body pokud má žadatel vytvořen realizační tým (minimálně
3. členný) s jasným vymezením kompetencí a odpovědností
jednotlivých členů týmu
b) 2 body pokud osoby v týmu mají zkušenosti s podobnými
projekty financovanými z fondů EU
Vše musí být popsáno a doloženo v projektu
Projekt má partnera
a) 1 bod pokud žadatel při přípravě projektu spolupracuje
s jinou obcí, spolkem, podnikatelským subjektem, zemědělcem
apod.
b) 2 body pokud alespoň 10% vlastního spolufinancování (ne
celého rozpočtu projektu) bude zajištěno
finančními příspěvky od partnerů projektu nebo jiných subjektů
(pouze ze soukromých zdrojů)
c) 2 body pokud je v partnerské smlouvě s jiným subjektem
popsáno budoucí využívání a údržba předmětu projektu
Objekt je multifunkční
Pokud předmět projektu bude sloužit více účelům, bude bodově
zvýhodněn.
a) sportovní vyžití
b) kulturní vyžití
c) společenské vyžití (besedy, oslavy)
d) poskytování vzdělávání
e) zázemí pro činnost spolků, sdružování zájmových skupin
f) zázemí pro práci s dětmi a mládeží
g) zapojování, sdružování zdravotně postižených
h) zlepšování přístupu k informačním zdrojům (veřejný internet)
i) volnočasové aktivity
j) zázemí pro seniory
za každé naplnění jednoho kritéria 1 bod
Projekt má význam pro 3 a více obcí
místní část se nepočítá jako samostatná obec
a) 10 bodů pokud projekt má význam pro celý region
b) 5 bodů pokud projekt má význam pro mikroregion
c) 2 body pokud má projekt význam alespoň pro 3 obce
Projekt využívá stávající budovu, areál.
10 bodů dostane projekt, který využívá stávající budovu,
budova musí být ve vlastnictví žadatele, nebo pronajata
minimálně na dobu udržitelnosti. Jedná se o budovy staré,
zchátralé nebo nové, jěště nezapsané v katastru, případně
nezkolaudované.

Bodové
hodnocení
Max 5

Max 5

Max 10

Max 10

10

20

Preferenční kritéria stanovení MAS
12.

13.

14.

15.

Společenský přínos pro region
Pro účely hodnocení tohoto kritéria budou hodnotitelé brát v
potaz celkový přínos projektu pro region (pro jakou část regionu
má projekt význam, kolik osob bude projekt využívat, zda již
podobná služba v regionu existuje, jaká bude frekvence využití
projektu apod.)
Udržitelnost projektu - jak bude dále s podpořenou investicí
nakládáno, jak bude zajištěna její funkce a účel, jaké
organizační, lidské, finanční a další zdroje budou zajištěny, aby
byly výstupy projektu dlouhodobě udrženy.
0 – 10 bodů
Soulad s rozvojovými strategiemi v regionu
Pro účely hodnocení tohoto kritéria je definovaný rozvojový
dokument obce/mikroregionu, na jehož katastrálním území se
projekt realizuje (strategie mikroregionu, rozvojové plány měst a
obcí)
Předmětem hodnocení tohoto kritéria je jednoznačně
prokázaný soulad s takovýmto rozvojovým dokumentem, a to
nejlépe v podobě konkrétních odcitovaných pasáží,
které tento soulad prokazují.
10 bodů získá projekt, který prokáže zároveň soulad s
rozvojovými dokumenty obce i mikroregionu, na jehož
katastrálním území se projekt realizuje
5 bodů získá projekt, který prokáže soulad pouze s rozvojovým
dokumentem mikroregionu, na jejímž katastrálním území se
projekt realizuje
5 body získá projekt, který prokáže soulad pouze s rozvojovými
dokumenty obce, na jehož katastrálním území se projekt
realizuje
Dokumenty obce musí být platné a schválené!!!
Výše celkových nákladů projektu
a) 0 bodů pokud projekt přesahuje celkové náklady 1.000.000,b) 10 bodů pokud jsou celkové náklady projektu do 1.000.000,c) 20 bodů pokud jsou celkové náklady projektu do 500.000,Předmět (objekt, funkční celek, areál) projektu již obdržel dotaci
z SPL
a) 0 bodů pokud již byly na objekt projektu poskytnuty 2 a více
dotací
b)15 bodů pokud na objekt projektu byla poskytnuta pouze
jedna dotace
c)20 bodů pokud na objekt projektu nebyla poskytnuta žádná
dotace

Bodové
hodnocení
Max 10

Max 10

Max 20

Max 20
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Postup při shodném počtu bodů
Při shodném počtu bodů bude zvýhodněn projekt, který má naplněn více
monitorovacích indikátorů – získá + 2 body, při stejném počtu indikátorů budou
připsány 2 body projektu, který byl přijat dříve.

MAXIMÁLNÍ POČET

145 bodů

MINIMÁLNÍ POTŘEBNÝ POČET

72,5 bodů
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2.2.6.
Fiche č. 6 – Obnova kulturního dědictví regionu
Povinná preferenční kritéria
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa (dle
metodiky v příloze 6. Pravidel pro opatření IV. 1.2.)
a) 5 bodů za vytvoření 1 trvalého pracovního místa
b) 10 bodů za vytvoření 2 a více trvalých pracovních míst
Uplatňování inovačních přístupů
a) 2 body získá žadatel, který bude projekt realizovat novými
metodami (dobrovolná práce, nové druhy prezentace projektu
apod.)
b) 3 body získá žadatel za inovační projekt v regionu (vytvoření
nového areálu, aktivity, technologie apod. v regionu)
Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na
součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního
hospodářství.
a) 2 bodů pokud projekt po ukončení realizace naváže na
následný projekt jiného subjektu z různých odvětví místního
hospodářství
b) 3 bodů pokud projekt navazuje na nějaký jiný ukončený
projekt z jiného odvětví místního hospodářství
Odvětvím se rozumí obor činnosti (NACE)
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu.
Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.
a) 3 body pokud je mládež do 30 let významnou cílovou
skupinou projektu v objemu min. 50%
b) 5 bodů pokud je mládež do 30 let významnou cílovou
skupinou projektu v objemu min. 75%
c) 10 bodů pokud je mládež do 30 let významnou cílovou
skupinou projektu v objemu 100 %
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu
Zaměření dopadů projektu na ženy.
a) 3 body pokud jsou ženy významnou cílovou skupinou
projektu v objemu min. 50%
b) 5 bodů pokud jsou ženy významnou cílovou skupinou
projektu v objemu min. 75%
c) 10 bodů pokud jsou ženy významnou cílovou skupinou
projektu v objemu 100 %
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu
Požadovaná míra dotace je o minimálně 5% nižší než
stanovené maximum (za každých 5% méně = 5 bodů)

Bodové
hodnocení
Max 10

Max 5

Max 5

Max 10

Max 10

0-85
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Preferenční kritéria stanovení MAS
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Žadatel má zřízen realizační tým
a) 3 body pokud má žadatel vytvořen realizační tým (minimálně
3. členný) s jasným vymezením kompetencí a odpovědností
jednotlivých členů týmu
b) 2 body pokud osoby v týmu mají zkušenosti s podobnými
projekty financovanými z fondů EU
Vše musí být popsáno a doloženo v projektu
Projekt má partnera
a) 1 bod pokud žadatel při přípravě projektu spolupracuje
s jinou obcí, spolkem, podnikatelským subjektem, zemědělcem
apod.
b) 2 body pokud alespoň 10% vlastního spolufinancování (ne
celého rozpočtu projektu) bude zajištěno
finančními příspěvky od partnerů projektu nebo jiných subjektů
(pouze ze soukromých zdrojů)
c) 2 body pokud je v partnerské smlouvě s jiným subjektem
popsáno budoucí využívání a údržba předmětu projektu
Projekt přináší využití kulturního dědictví v cestovním ruchu
a) 5 bodů pokud předmět projektu bezprostředně navazuje na
turistickou stezku, cyklostezku, hippostezky či obdobnou
turisticky zajímavou oblast.
b)5 bodů pokud projekt přispěje k rozvoji cestovního ruchu
v dané oblasti a zvýší turistickou atraktivitu obce či regionu
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu.
Projekt řeší kulturní dědictví v havarijním stavu či
v bezprostředním ohrožení.
Pro účely hodnocení tohoto kritéria budou hodnotitelé
posuzovat havarijní stav kulturního dědictví, zda je
v bezprostředním ohrožení pouze předmět projektu či jsou
hrozbě vystaveny i další objekty (kolemjdoucí osoby, okolní
budovy a prostranství,…)
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu.
Společenský přínos pro region
Pro účely hodnocení tohoto kritéria budou hodnotitelé brát v
potaz celkový přínos projektu pro region (pro jakou část regionu
má projekt význam, kolik osob bude projekt využívat, zda již
podobná služba v regionu existuje, jaká bude frekvence využití
projektu apod.)
Udržitelnost projektu - jak bude dále s podpořenou investicí
nakládáno, jak bude zajištěna její funkce a účel, jaké
organizační, lidské, finanční a další zdroje budou zajištěny, aby
byly výstupy projektu dlouhodobě udrženy.
0 – 10 bodů
Soulad s rozvojovými strategiemi v regionu
Pro účely hodnocení tohoto kritéria je definovaný rozvojový
dokument obce/mikroregionu, na jehož katastrálním území se

Bodové
hodnocení
Max 5

Max 5

Max 10

Max 10

Max 10

Max 10
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13.

14.

projekt realizuje (strategie mikroregionu, rozvojové plány měst a
obcí)
Předmětem hodnocení tohoto kritéria je jednoznačně
prokázaný soulad s takovýmto rozvojovým dokumentem, a to
nejlépe v podobě konkrétních odcitovaných pasáží,
které tento soulad prokazují.
10 bodů získá projekt, který prokáže zároveň soulad s
rozvojovými dokumenty obce i mikroregionu, na jehož
katastrálním území se projekt realizuje
5 bodů získá projekt, který prokáže soulad pouze s rozvojovým
dokumentem mikroregionu, na jejímž katastrálním území se
projekt realizuje
5 body získá projekt, který prokáže soulad pouze s rozvojovými
dokumenty obce, na jehož katastrálním území se projekt
realizuje
Dokumenty obce musí být platné a schválené!!!
Výše celkových nákladů projektu
a) 0 bodů pokud projekt přesahuje celkové náklady 1.000.000,b) 10 bodů pokud jsou celkové náklady projektu do 1.000.000,c) 20 bodů pokud jsou celkové náklady projektu do 500.000,Předmět (objekt, funkční celek, areál) projektu již obdržel dotaci
z SPL
a) 0 bodů pokud již byly na objekt projektu poskytnuty 2 a více
dotací
b)15 bodů pokud na objekt projektu byla poskytnuta pouze
jedna dotace
c)20 bodů pokud na objekt projektu nebyla poskytnuta žádná
dotace

Max 20

Max 20

Postup při shodném počtu bodů
Při shodném počtu bodů bude připsáno po 2 bodech projektu, který byl dříve přijat.

MAXIMÁLNÍ POČET

135 bodů

MINIMÁLNÍ POTŘEBNÝ POČET

67,5 bodů
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2.2.7.
Fiche č. 7 – Uchování a obnova venk. prostředí a služeb pro občany II.
– s veřejnou podporou
Povinná preferenční kritéria
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa (dle
metodiky v příloze 6. Pravidel pro opatření IV. 1.2.)
a) 5 bodů za vytvoření 1 trvalého pracovního místa
b) 10 bodů za vytvoření 2 a více trvalých pracovních míst
Uplatňování inovačních přístupů
a) 2 body získá žadatel, který bude projekt realizovat novými
metodami (dobrovolná práce, nové druhy prezentace projektu
apod.)
b) 3 body získá žadatel za inovační projekt v regionu (vytvoření
nového areálu, aktivity, technologie apod. v regionu)
Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na
součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního
hospodářství.
a) 2 bodů pokud projekt po ukončení realizace naváže na
následný projekt jiného subjektu z různých odvětví místního
hospodářství
b) 3 bodů pokud projekt navazuje na nějaký jiný ukončený
projekt z jiného odvětví místního hospodářství
Odvětvím se rozumí obor činnosti (NACE)
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu.
Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.
a) 3 body pokud je mládež do 30 let významnou cílovou
skupinou projektu v objemu min. 50%
b) 5 bodů pokud je mládež do 30 let významnou cílovou
skupinou projektu v objemu min. 75%
c) 10 bodů pokud je mládež do 30 let významnou cílovou
skupinou projektu v objemu 100 %
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu
Zaměření dopadů projektu na ženy.
a) 3 body pokud jsou ženy významnou cílovou skupinou
projektu v objemu min. 50%
b) 5 bodů pokud jsou ženy významnou cílovou skupinou
projektu v objemu min. 75%
c) 10 bodů pokud jsou ženy významnou cílovou skupinou
projektu v objemu 100 %
Vše musí být doloženo a popsáno v projektu
Požadovaná míra dotace je o minimálně 5% nižší než
stanovené maximum (za každých 5% méně = 5 bodů)

Bodové
hodnocení
Max 10

Max 5

Max 5

Max 10

Max 10

0-85
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Preferenční kritéria stanovení MAS
7.

8.

9.

10.

11.

Žadatel má zřízen realizační tým
a) 3 body pokud má žadatel vytvořen realizační tým (minimálně
3. členný) s jasným vymezením kompetencí a odpovědností
jednotlivých členů týmu
b) 2 body pokud osoby v týmu mají zkušenosti s podobnými
projekty financovanými z fondů EU
Vše musí být popsáno a doloženo v projektu
Projekt má partnera
a) 1 bod pokud žadatel při přípravě projektu spolupracuje
s jinou obcí, spolkem, podnikatelským subjektem, zemědělcem
apod.
b) 2 body pokud alespoň 10% vlastního spolufinancování (ne
celého rozpočtu projektu) bude zajištěno
finančními příspěvky od partnerů projektu nebo jiných subjektů
(pouze ze soukromých zdrojů)
c) 2 body pokud je v partnerské smlouvě s jiným subjektem
popsáno budoucí využívání a údržba předmětu projektu
Objekt je multifunkční
Pokud předmět projektu bude sloužit více účelům, bude bodově
zvýhodněn.
a) sportovní vyžití
b) kulturní vyžití
c) společenské vyžití (besedy, oslavy)
d) poskytování vzdělávání
e) zázemí pro činnost spolků, sdružování zájmových skupin
f) zázemí pro práci s dětmi a mládeží
g) zapojování, sdružování zdravotně postižených
h) zlepšování přístupu k informačním zdrojům (veřejný internet)
i) volnočasové aktivity
j) zázemí pro seniory
za každé naplnění jednoho kritéria 1 bod
Projekt má význam pro 3 a více obcí
místní část se nepočítá jako samostatná obec
a) 10 bodů pokud projekt má význam pro celý region
b) 5 bodů pokud projekt má význam pro mikroregion
c) 2 body pokud má projekt význam alespoň pro 3 obce
Projekt využívá stávající budovu, areál.
10 bodů dostane projekt, který využívá stávající budovu,
budova musí být ve vlastnictví žadatele, nebo pronajata
minimálně na dobu udržitelnosti. Jedná se o budovy staré,
zchátralé nebo nové, jěště nezapsané v katastru, případně
nezkolaudované.

Bodové
hodnocení
Max 5

Max 5

Max 10

Max 10

10
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12.

13.

14.

15.

Společenský přínos pro region
Pro účely hodnocení tohoto kritéria budou hodnotitelé brát v
potaz celkový přínos projektu pro region (pro jakou část regionu
má projekt význam, kolik osob bude projekt využívat, zda již
podobná služba v regionu existuje, jaká bude frekvence využití
projektu apod.)
Udržitelnost projektu - jak bude dále s podpořenou investicí
nakládáno, jak bude zajištěna její funkce a účel, jaké
organizační, lidské, finanční a další zdroje budou zajištěny, aby
byly výstupy projektu dlouhodobě udrženy.
0 – 10 bodů
Soulad s rozvojovými strategiemi v regionu
Pro účely hodnocení tohoto kritéria je definovaný rozvojový
dokument obce/mikroregionu, na jehož katastrálním území se
projekt realizuje (strategie mikroregionu, rozvojové plány měst a
obcí)
Předmětem hodnocení tohoto kritéria je jednoznačně
prokázaný soulad s takovýmto rozvojovým dokumentem, a to
nejlépe v podobě konkrétních odcitovaných pasáží,
které tento soulad prokazují.
10 bodů získá projekt, který prokáže zároveň soulad s
rozvojovými dokumenty obce i mikroregionu, na jehož
katastrálním území se projekt realizuje
5 bodů získá projekt, který prokáže soulad pouze s rozvojovým
dokumentem mikroregionu, na jejímž katastrálním území se
projekt realizuje
5 body získá projekt, který prokáže soulad pouze s rozvojovými
dokumenty obce, na jehož katastrálním území se projekt
realizuje
Dokumenty obce musí být platné a schválené!!!
Výše celkových nákladů projektu
a) 0 bodů pokud projekt přesahuje celkové náklady 1.000.000,b) 10 bodů pokud jsou celkové náklady projektu do 1.000.000,c) 20 bodů pokud jsou celkové náklady projektu do 500.000,Předmět (objekt, funkční celek, areál) projektu již obdržel dotaci
z SPL
a) 0 bodů pokud již byly na objekt projektu poskytnuty 2 a více
dotací
b)15 bodů pokud na objekt projektu byla poskytnuta pouze
jedna dotace
c)20 bodů pokud na objekt projektu nebyla poskytnuta žádná
dotace

Max 10

Max 10

Max 20

Max 20
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Postup při shodném počtu bodů
Při shodném počtu bodů bude zvýhodněn projekt, který má naplněn více
monitorovacích indikátorů – získá + 2 body, při stejném počtu indikátorů budou
připsány 2 body projektu, který byl přijat dříve.
MAXIMÁLNÍ POČET

145 bodů

MINIMÁLNÍ POTŘEBNÝ POČET

72,5 bodů
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2.3 Souhrn hodnocení
Projekt může získat maximálně:
•
•
•
•
•
•
•

Fiche č. 1
Fiche č. 2
Fiche č. 3
Fiche č. 4
Fiche č. 5
Fiche č. 6
Fiche č. 7

150 bodů
150 bodů
140 bodů
130 bodů
145 bodů
135 bodů
145 bodů

podle přidělených bodů označí hodnotitel projekt jako vhodný nebo nevhodný pro
financování. Nevhodný projekt pro financování je ten, který nedosáhne 50%
celkového počtu bodů.
Hodnotitel může k projektu vypracovat celkový komentář, který zdůvodňuje návrh
hodnotitele na doporučení nebo zamítnutí projektu. Celkový komentář musí
obsahovat i posouzení přiměřenosti a hospodárnosti rozpočtu projektu.
Celkový komentář by měl být stručný a výstižný a jeho délka by neměla přesáhnout
polovinu stránky.
Hodnotitel vyplňuje hodnotící tabulky. Po ukončení hodnocení hodnotitel podepíše
hodnotící tabulku. Podepsanou hodnotící tabulku předá manažerovi.
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3. Přílohy
3.1.

Hodnotící tabulka

Vzor hodnotící tabulky
Žadatel
Název projektu
Číslo žádosti
Fiche č.
Tabulku vyplnil
Preferenční kritéria

Body

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Celkový počet bodů

Datum:

Podpis:
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3.2.

Prohlášení o nestrannosti a důvěrnosti

Vzor prohlášení
Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem nepředložil žádný projekt ani mi není známo,
že bych byl přímo nebo nepřímo spojen s jakýmkoli projektem předloženým
k ohodnocení v rámci
Fiche č.
Prohlašuji, že má účast při hodnocení následujícího projektu nezakládá střet zájmů:

Žadatel

Název a číslo projektu

Především se zavazuji, že budu předsedu komise okamžitě informovat, jestliže
zjistím jakýkoli přímý či nepřímý střet zájmů ve vztahu k jakémukoli projektu, o jehož
hodnocení jsem byl požádán.
Zároveň prohlašuji, že bez výslovného písemného souhlasu předsedy neprozradím
žádnou podrobnost o procesu hodnocení a jeho výsledcích nebo jakémkoli projektu
předloženém k hodnocení. V případě hodnocení mimo sídlo MAS si uvědomuji, že
ponesu osobní odpovědnost za dodržování důvěrnosti veškerých zaslaných
dokumentů nebo elektronických souborů a za navrácení, vymazání nebo zničení
všech důvěrných dokumentů nebo souborů po skončení hodnocení, pokud nebudou
uděleny jiné pokyny.

Datum:

……………………………………………………

Jméno:

……………………………………………………

Podpis:

……………………………………………………
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4. Závěr:
Další podrobnější informace podá sekretariát Společné CIDLINY, o.s. v sídle:
Nepolisy 75, nebo na telefonním čísle 739 065 778.

Tato směrnice byla schválena monitorovacím výborem dne 27.1.2011.

Jana Bitnerová, manažer
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