Příloha č. 14

Hodnotící kritéria kvality projektu
programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji
2017“
(dále jen „program“)
(schváleno usnesením rady kraje č. 14/1162 ze dne 30. 5. 2017)

Bodové hodnocení (max. 30 bodů)
Pozn.: Nelze udělovat půlbody.
Způsob
bodového
hodnocení
Projekt řeší konkrétní potřebu podnikové/aplikační sféry (nové
technologické řešení, optimalizace stávajícího technologického
řešení, nová přidaná hodnota pro cílovou firmu/jinou
organizaci/konkrétní aplikační sektor jako takový apod.) nebo
konkrétní potřebu/problém pro rozvoj podmínek k efektivní realizaci
inovačních procesů v kraji (měkké kompetence výzkumných
pracovníků, rozvoj specifických odborných dovedností výzkumných
pracovníků v nových aktuálních oblastech apod.).

Body
(0 – 5)
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.

Slovní hodnocení:

Jaký dopad pro řešení potřeby/problému přinese výsledek projektu?
Pro toto kritérium je relevantní zejména část popisující výsledek
projektu v rozšířené projektové fiši.
Slovní hodnocení:

Jsou plánované dílčí aktivity projektu ve vzájemných souvislostech
naplánovány tak, aby vedly k dosažení plánovaného výsledku?

Body
(0 – 5)
0 – žádný
5 - vysoký

Body (0 – 5)
0 – ne
5–
jednoznačně
ano

Slovní hodnocení:

1

Bodové
hodnocení
hodnotitel
e

Zabezpečuje hlavní nositel projektu jak jeho realizaci, tak financování
(pokud ne, tak alespoň jednu z uvedených, druhou z uvedených musí
zajišťovat druhý partner)?
Pro toto kritérium je relevantní zejména část odpovědnost za
realizaci, odpovědnost za financování a partneři v rozšířené
projektové fiši.

Body
Ano – 5 bodů
Ne – 0 bodů

V případě klastrových projektů bude hlavním nositelem klastrová
organizace a dílčí zapojení členové klastru budou uvedeni jako
partneři.
Slovní hodnocení:

Jsou hlavní nositel projektu (odpovědný za realizaci), případně
partneři projektu kompetentní k realizaci projektu (rozsah zkušeností
v dané problematice)?
Pro toto kritérium je relevantní zejména část kompetence žadatele
v rozšířené projektové fiši.
Slovní hodnocení:

Je indikativní rozpočet vzhledem k obsahu a množstevnímu objemu
aktivit projektu úměrný?
Pro toto kritérium je relevantní zejména část rozpočet ve všech
svých dílčích částech, tzn. přípravné, realizační a provozní
v rozšířené projektové fiši.
Provozní část se týká především investičních projektů.
Slovní hodnocení:

Bodové ohodnocení celkem

2

Body
(0 – 5)
0 – bez
zkušeností
5–
s dlouhodobým
i, hlubokými
zkušenosmi

Body
(0 – 5)
0 – zcela
neúměrný
5 – zcela
úměrný

