Příloha č. 12 Programu
Kritéria hodnocení projektů
v rámci dotačního programu MSK Asistence

Pro účely hodnocení budou projekty rozčleněny do těchto kategorií:

a) Výzkumné, vývojové a inovační projekty
b) Ostatní projekty (vzdělávací, networkingové, aj.)

1. a) Projekt řeší konkrétní potřebu podnikové/aplikační sféry (nové technologické
řešení, optimalizace stávajícího technologického řešení – vyšší účinnost, životnost,
nižší environmentální dopady, apod., tzn. nová přidaná hodnota pro cílovou firmu /
jinou organizaci, příp. pro konkrétní aplikační sektor jako takový)
0 – 5 bodů (0 – neřeší, 5 – jednoznačně řeší), pro toto kritérium jsou relevantní
zejména části zdůvodnění a popis projektu, cíl projektu a výstupy projektu v
rozšířené projektové fiši, v případě interdisciplinárního charakteru projektu je
poskytnut bonus ve výši 5 bodů
b) Projekt svým obsahem řeší konkrétní potřebu/problém pro rozvoj podmínek
k efektivní realizaci inovačních procesů v kraji (např. vzdělávání v určité klíčové,
dosud opomíjené oblasti – např. předvídání technologických trendů, měkké
kompetence výzkumných pracovníků, rozvoj specifických odborných dovedností
výzkumných pracovníků v nových aktuálních oblastech, mapovací a networkingové
aktivity sloužící ke stimulaci spolupráce subjektů z kraje se zahraničními
organizacemi v klíčových, vysoce perspektivních výzkumných disciplínách, apod.)
0 – 5 bodů (0 – neřeší, 5 – jednoznačně řeší), pro toto kritérium jsou relevantní
zejména části zdůvodnění a popis projektu, cíl projektu a výstupy projektu
v rozšířené projektové fiši, v případě vertikálního a/nebo interdisciplinárního
charakteru projektu je poskytnut bonus ve výši 5 bodů

2. Jaký dopad pro řešení potřeby / problému přinese plánovaný výsledek projektu?
0 – 5 bodů (0 – žádný, 5 – vysoký), pro dané kritérium je relevantní zejména část
rozšířené projektové fiše popisující výsledek projektu

3. Jsou plánované dílčí aktivity projektu ve vzájemných souvislostech naplánovány
tak, aby vedly k dosažení plánovaného výsledku (viz bod 2)?
0 – 5 bodů (0 – ne, 5 – jednoznačně ano)

4. Zabezpečuje hlavní nositel projektu jak jeho realizaci, tak financování (pokud ne,
tak alespoň jednu z uvedených, druhou z uvedených musí zajišťovat druhý
subjekt, který je se subjektem prvním v přímém majetkovém, právním a
organizačním vztahu).
Ne – 0 bodů, Ano – 5 bodů

Je-li projekt realizován v partnerství více subjektů, bude poskytnut bonus ve výši 5
bodů, rozhodujícími kolonkami v rozšířené projektové fiši pro tento bod jsou
zejména odpovědnost za realizaci, odpovědnost za financování a partneři (v
případě klastrových projektů bude hlavním nositelem klastrová organizace a dílčí
zapojení členové klastru budou uvedeni jako partneři)

5. Jsou hlavní nositel projektu (odpovědný za realizaci), případně partneři projektu
kompetentní k realizaci předmětného projektu (rozsah jejich zkušeností v dané
problematice)?
0 – 5 bodů (0 – bez zkušeností, 5 – s dlouhodobými hlubokými zkušenostmi)

6. Je indikativní rozpočet vzhledem k obsahu a množstevnímu objemu aktivit projektu
úměrný? (za všechny dílčí části – přípravnou, realizační a provozní, které se
daného projektu týkají, např. provozní část se týká vesměs jen projektů
investičního charakteru)
0 – 5 bodů (0 – zcela neúměrný, 5 – zcela úměrný)

Maximální počet bodů je 40 (vč. bonusů), minimální potřebný počet bodů pro
přidělení voucheru je 20. V případě obdržení většího množství projektů
požadujících větší finanční podporu, než umožňuje alokace vyčleněná pro
danou vyhlášenou výzvu, budou podané projekty podpořeny v pořadí dle
dosaženého počtu bodů.

