Příloha č.: 11
Počet stran přílohy: 4

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015
„Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015“
(dále jen „program“)
(schváleno usnesením rady kraje č. …/…. ze dne 14. 7. 2015)
Žádosti o podporu budou zkontrolovány a vyhodnoceny administrátorem programu –
odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu, s případnou pomocí externích expertů.
Následně budou předloženy Komisi rady kraje pro vědu, výzkum a vysoké školy.

1.

Formální správnost
Ověření, zda byly dodrženy formální náležitosti podání žádosti
Splněno
Poznámk
(ano/ne
a
)

Formální náležitosti doručení
1. Žádost byla doručena v termínu dle článku X. odstavce 1
podmínek programu
Formální náležitosti obsahové
2. Obálka obsahuje pouze jednu žádost

3. Je předložena kompletní žádost ve všech svých částech Obecná část, Projektová část, Nákladový rozpočet projektu, Čestné
prohlášení (přílohy č. 2 – 5 podmínek programu)

4. Jsou doloženy povinné přílohy dle článku IX., odstavce 2.
včetně projektového záměru

5. Žádost včetně povinných příloh je předložena v jednom
listinném provedení a na CD nosiči

Výsledek ověření dodržení formálních náležitostí podání
žádosti (Splněno/Nesplněno – vyřazeno)

V případě nedodržení formálních náležitostí dle článku IX, odstavců 1. a 4. podmínek
programu, bude žadatel o dotaci e-mailem vyzván, aby nejpozději do 3 pracovních dnů
doložil chybějící doklady. V případě, že ve stanovené lhůtě nebudou doklady doloženy,
bude žádost vyřazena bez dalšího hodnocení.
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2. Přípustnost žadatelů a projektů
Ověření, zda žadatelé a jejich projekty splňují
ustanovení článků III. až V. podmínek programu a
ustanovení o podpoře de minimis.
1.

Splněno
(ano/ne
)

Poznámka

Připravovaný projekt je v souladu s cíli a prioritami
programu dle článku III. podmínek programu

2. Projekt je zaměřen na realizaci
v článku III. podmínek programu

aktivit,

uvedených

3. Žadatelem je subjekt přijatelný z hlediska vymezení příjemců
podpory dle článku IV. podmínek programu
4. Připravovaný projekt bude realizován v územním obvodu
Moravskoslezského kraje nebo v případě realizace projektu
mimo území Moravskoslezského kraje, budou jeho výstupy
využity na území Moravskoslezského kraje, nebo budou mít
pozitivní vliv na rozvoj Moravskoslezského kraje, resp.
socioekonomické ukazatele kraje.
5. Případným poskytnutím dotace v požadované výši by nebyla
překročena hranice podpory de minimis
6.

Výše
požadované dotace je v souladu s článkem III.
programu
o dotace maximálně 70 % uznatelných nákladů
projektu v případě malých podniků,
o 60 % uznatelných nákladů projektu v případě
středních podniků,
o

50 % uznatelných nákladů projektu v případě
velkých podniků,

o

80 % uznatelných nákladů projektu v případě
právnických osob bez ohledu na právní formu,
jejímž hlavním účelem je provádět základní
výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální
vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky,
publikování nebo převodu technologií

minimální výše dotace – 100.000. Kč
maximální výše dotace – 1.000.000 Kč
Výsledek ověření přípustnosti
(Splněno/Nesplněno – vyřazeno)

žadatelů

a

projektů

Při nesplnění kterékoli z výše uvedených podmínek bude žádost vyřazena z dalšího
posuzování.
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3. Hodnotící kritéria

Maximálně 90 bodů celkem
Hodnotitel
1
I.

AKTUÁLNOST A OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY PROJEKTU Z HLEDISKÁ
CÍLŮ DOTAČNÍHO PROGRAMU

Popis projektu v žádosti v projektovém záměru
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Max. 45

ano/n
e
Body
(1 – 5)

Znalost řešení analogických problémů v zahraničí nebo v ČR
Poznámka:
Projekt se zaměřuje na realizaci aktivit, vymezených v oblastech ano – 5
výzkumných specializací (tzv. vertikálních priorit) Regionální inovační bodů
strategie Moravskoslezského kraje
ne – 0
bodů

Poznámka:
Potřebnost výsledků a aktuálnost řešení projektu
Poznámka:
Přínosy projektu pro cílovou skupinu, definovanou v projektovém
záměru
Poznámka:
Projekt předpokládá dosažení alespoň jednoho z následujících druhů
výsledků tzn. jejich dosažení v průběhu realizace projektu (P – patent, Z
– poloprovoz, ověřená technologie, F – výsledky s právní ochranou –
užitný vzor, průmyslový vzor, G – technicky realizované výsledky –
prototyp, funkční vzorek, N – certifikované metodiky a postupy včetně
specializovaných map s odborným obsahem, R – software)

ano –
10
bodů

V opačném případě je nutné specifikovat, jaký další vývoj je nutné pro
jejich dosažení realizovat (vč. odůvodnění další použitelnosti konečného
výstupu projektu pro dosažení výše uvedených výsledků).
ano – 5
bodů

Poznámka:

ne – 0
bodů

Aplikovaný výzkum ano/ne

ano – 5
bodů
ne – 0
bodů

Poznámka:
Vhodnost použitých metod pro dosažení cílů projektu
Poznámka:
Celková úroveň a komplexnost navrhovaného řešení
Poznámka:
II. Ekonomická efektivnost projektu

Max. 20
Body
(1 – 5)
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Přiměřenost časového plánu projektu
Přiměřenost navržených celkových uznatelných nákladů na řešení projektu
Projekt obsahuje objektivně ověřitelné výstupy
Zohlednění rizik projektu (např. nedostatečné řešitelské kapacity, finanční
situace žadatele atp.)
III. Schopnost řízení projektu a odbornosti a zkušenost žadatele

Max. 15
Body
(1 – 5)

Prokázání schopnosti žadatele materiálně a technicky zabezpečit řešení projektu
na požadované úrovni po celou dobu jeho řešení (technická vybavenost, prostory,
materiál, popř. laboratorní kapacity apod.)
Prokázání odborné způsobilosti řešitelského týmu k dosažení cílů projektu
Předcházející zkušenosti s řízením a realizací obdobných projektů
IV.

Existence tržních příležitostí a schopnost těchto příležitostí
využít

Max 10
Body
(1 – 5)

Způsob uplatnění výsledku řešení, doložená průzkumem, studií nebo poptávkou
odběratele či uživatele
Schopnost příjemce podpory zavést výsledky projektu do praxe, doložená dříve
realizovanými případy nebo zavedeným systémem pro komercializaci
celke
m
Bodové ohodnocení celkem (průměr)

V případě, že posuzovaný ukazatel u jednotlivé žádosti nebude jednoznačně odpovídat
charakteristice pro konkrétní bodové ohodnocení, přiřadí se bodové hodnocení
charakteristiky, které bude posuzovaný ukazatel odpovídat nejblíže.
Stanovení prioritního pořadí kritérií pro případ, že při hodnocení projektů nastane situace,
kdy dva nebo více projektů budou mít stejné bodové ohodnocení:
1. součet bodů v rámci kritéria I.
2. součet bodů v rámci kritéria IV.
3. součet bodů v rámci kritéria II.
Pořadí projektů v případě stejného bodového hodnocení se stanoví podle toho, který
z nich získá více bodů v rámci jednotlivých kritérií v pořadí dle jejich významu. Pokud
budou mít projekty stejně bodů v rámci kritéria I., bude se posuzovat počet bodů v rámci
kritéria IV. Pokud budou mít projekty stejně bodů v rámci kritéria IV., bude se posuzovat
počet bodů v rámci kritéria II.
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