Hodnotící kritéria programu
„Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“
(dále jen „Program“)
(Schváleno usnesením rady kraje č. xx/xxxx)
Žádosti o podporu budou zkontrolovány a vyhodnoceny administrátorem programu –
odborem regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Žádosti budou následně předloženy
Komisi rady kraje pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch.
1. Formální správnost
Ověření, zda byly dodrženy formální náležitosti podání žádosti
Splněno
(ano/ne)
Formální náležitosti obsahové
2. Obálka obsahuje pouze jednu žádost
3. Jsou doloženy přílohy dle článku X Programu
4. Žádost včetně povinných příloh je předložena v jednom
listinném
vyhotovení
Výsledek ověření dodržení formálních náležitostí podání
žádosti (Splněno/Nesplněno – vyřazeno)

Pozn.

2.

Přípustnost žadatelů a projektů
Splněno
(ano/ne
)

Ověření, zda žadatelé a jejich projekty splňují
ustanovení článků II a IV až čl. IX

Poznámka

1. Připravovaný projekt je v souladu s oblastmi podpory IROP,
OPŽP, PRV, OPPIK, OPZ, programu Horizont 2020,
Komunitárních programů 2014 – 2020, uvedenými v článku II
Programu (dále jen „programy, uvedené v článku II“)
2. Žadatelem je subjekt přijatelný z hlediska vymezení příjemců
podpory dle článku V Programu.
3. Připravovaná
projektová
dokumentace
bude
použita
v programovacím období 2014 – 2020 na projekt do
programů, uvedených v článku II, který bude realizován
v územním obvodu Moravskoslezského kraje, jak je uvedeno
v článku VI Programu.
4. Žadatel má své sídlo na území Moravskoslezského kraje, dle
článku VI Programu.
5. Výše požadované dotace je v souladu s článkem VII odst. 1 až
3 Programu – pro DT1: dotace do výše max. 75 %
uznatelných nákladů projektu, a zároveň min. výše dotace
50.000 Kč, max. výše dotace 500.000 Kč; pro DT2: dotace do
výše max. 50% uznatelných nákladů projektu, a zároveň min.
výše dotace 20.000 Kč a max. výše dotace 100.000Kč.
VÝSLEDEK OVĚŘENÍ PŘÍPUSTNOSTI ŽADATELŮ
PROJEKTŮ (SPLNĚNO/NESPLNĚNO – VYŘAZENO)

A

Při nesplnění kterékoli z výše uvedených podmínek bude žádost vyřazena z dalšího
posuzování.
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3. Vyhodnocení kvality žádosti
Hodnocení kvality žádosti o podporu, včetně navrhovaného
připravenosti akce a významu realizace připravované akce.

rozpočtu,

Následující tabulka bude použita pouze při hodnocení projektů v rámci DT 1 –
maximálně 21 bodů
1.1

Jak kvalitně je žádost ve všech svých částech zpracována?
(posuzuje se podle žádosti)

Popis předloženého projektu v projektové části

MAX.
8
ANO/N
E

Max.
2

za každé ano – 1 bod
Cíl projektu je popsán jasně, včetně kvantifikace měřitelných cílů (druh
dokumentace, rozsah prací, harmonogram).
Postup realizace projektu je zpracován přehledně, jednotlivé kroky realizace jsou
jasně identifikovatelné.
Rozpočet v nákladovém rozpočtu předloženého projektu
ANO/N
E

Max. 3

za každé ano – 1 bod
Částky požadované dotace jsou zaokrouhleny na celé tisícikoruny
Rozpočet projektu je zpracován bezchybně, srozumitelně, jasně a
přehledně, neobsahuje nesoulad v součtech a je v souladu s údaji
v projektové části žádosti
Procento požadované dotace je uvedeno správně, zaokr.na dvě
desetinná místa
Úroveň zpracování projektové žádosti

Max.
3

Úroveň nízká

1

Úroveň střední

2

Úroveň vysoká

3

2. Jak velký význam bude mít realizace připravovaného projektu pro MAX.
rozvoj obce (posuzuje se podle projektové žádosti)
13
2.1 Význam realizace projektu z hlediska rozsahu změn vzhledem
k současnému stavu

Max.
3

Projekt vedoucí ke vzniku nového zařízení, objektu nebo aktivity

1

Rekonstrukce nebo rozšíření stávajícího zařízení, objektu nebo pokračování
stávající aktivity
Rekonstrukce spojená s novým využitím objektu, využití stávajících ploch či
areálů
2.2 Význam realizace projektu z hlediska teritoriálního dopadu realizace
projektu
Realizace projektu bude mít význam pro obyvatele v rámci obce (zařízení či
objekt slouží obyvatelům žádající obce)
Realizace projektu bude mít význam pro subjekty v rámci více obcí či
mikroregion (zařízení či objekt slouží obyvatelům více obcí)
Realizace projektu bude mít minimálně regionální význam
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2.3 Význam realizace projektu z hlediska cílových skupin

ANO/N
E

3
Max.
6
2
4
6
Max.
4
za každé ano – 1
bod
3

Realizace projektu bude mít
dopadu realizace projektu
Realizace projektu bude mít
realizace projektu
Realizace projektu bude mít
projektu
Realizace projektu bude mít
projektu

význam pro děti a mládež nebo seniory v území
význam pro životní prostředí v území dopadu
význam pro cestovní ruch v území dopadu realizace
význam pro obyvatelstvo v území dopadu realizace

Následující tabulka bude použita pouze při hodnocení projektů v rámci DT 2 –
maximálně 15 bodů
1.1 Jak kvalitně je žádost ve všech svých částech zpracována?
(posuzuje se podle žádosti)
Popis předloženého projektu v projektové části

MAX.
9
ANO/N
E

Max. 2

za každé ano – 1
bod
Cíl projektu je popsán jasně, včetně kvantifikace měřitelných cílů (druh
dokumentace, rozsah prací, harmonogram).
Postup realizace projektu je zpracován přehledně, jednotlivé kroky
realizace jsou jasně identifikovatelné.
Rozpočet v nákladovém rozpočtu předloženého projektu

ANO/N
E

Max. 4

za každé ano – 1
bod
Částky požadované dotace jsou zaokrouhleny na celé tisícikoruny
Rozpočet projektu je zpracován bezchybně, srozumitelně, jasně a
přehledně, neobsahuje nesoulad v součtech.
Procento požadované dotace je uvedeno správně, zaokr.na dvě
desetinná místa
Rozpočet projektu je v souladu s údaji v projektové části a ve zdrojích
financování.
Úroveň zpracování projektové žádosti

Max. 3

Úroveň nízká

1

Úroveň střední

2

Úroveň vysoká

3

2.1 Posouzení projektu z hlediska přidané hodnoty v oblasti
výzkumu a vývoje nebo konkurenceschopnosti a inovací
(posuzuje se podle popisu v žádosti)

ANO/N
E

MAX.
4

za každé ano –
2 body
Výstupem projektu, který bude realizován na základě dotací podpořené
2
projektové dokumentace, bude inovativní výrobek nebo služba
Výstupy projektu, který bude realizován na základě dotací podpořené projektové
2
dokumentace, přispějí k lepší konkurenceschopnosti kraje nebo ke zlepšení
inovačního prostředí v kraji, nebo budou mít dopad do oblasti výzkumu a vývoje
2.2 Míra spolupráce žadatele na financování a realizaci akce (posuzuje
se podle žádosti)

MAX.
2

Finanční spoluúčast žadatele na financování akce je mezi 50 % - 55 % včetně

0

Finanční spoluúčast žadatele na financování akce je nad 55 % - 60 % včetně

1

4

Finanční spoluúčast žadatele na financování akce je nad 60 %

2

Stanovení pořadí
DT1:
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. 2.2
2. 2.1
3. 2.3
4. 1.1
Pořadí projektů 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
2.2, bude se posuzovat počet bodů v rámci kritéria 2.1 atd. Pokud by ani po tomto
doplňkovém hodnocení nebylo možno stanovit pořadí projektů, stanoví se pořadí podle
velikosti žádajících obcí - přednost bude mít projekt svazku obcí (v případě rovnosti bodů
mezi žádostmi svazků obcí bude mít přednost svazek, sdružující více obcí) a dále pak
obec s nižším počtem obyvatel.
DT2:
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. - 2.1
2. - 2.2
3. – 1.1
Pořadí projektů 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
2.1, bude se posuzovat počet bodů v rámci kritéria 2.2, atd.. Pokud by ani po tomto
doplňkovém hodnocení nebylo možno stanovit pořadí projektů, stanoví se pořadí podle
míry spolupráce žadatele na financování a realizaci akce, přednost bude mít projekt
žadatele,
který
deklaruje
vyšší
míru
finanční
spoluúčasti
vyjádřenou v %.
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