
 
 

 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

pro tréninkovou výzvu  

k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, Opatření III.4.1. 

Získávání dovedností, animace a provádění 

Žádost číslo: 

název: 

POPIS HODNOTÍCÍHO KRITÉRIA BODY 
  

 

Kritérium č. 1 – Regionální význam akce 

(vyberte pouze jednu možnost) 

 

Akce je pouze pro určitou úzkou skupinu osob v jedné obci MAS, tj. akce má dopad 

pouze na území obce, ve které je realizována. 

1 bod 

Akce je pro určitou úzkou skupinu osob, ale ve více obcích MAS. 2 body 

Akce je pro širokou skupinu obyvatel z území MAS. 3 body 

Akce je pro širokou skupinu obyvatel a také pro návštěvníky území MAS, tj. akce má 

dopad přes hranice MAS 

4 body 

Celkem maximálně  4 body 

Počet získaných bodů  

  

Kritérium č. 2 – Přínosy akce (vyberte více možností)  
Díky akci se udržují a uchovávají stávající kulturně společenské a sportovní aktivity. 1 bod 

Díky akci se podnítí nové nebo obnoví zaniklé tradiční kulturně společenské a 

sportovní aktivity. 

1 bod 

Akce uplatňuje inovativní přístup, doposud v regionu MAS nerealizovaný. 1 bod 

Akce umožňuje multiplikaci jiným zájemcem (tj. projekt je přenositelný do jiného 

místa, času a místních podmínek). 

1 bod 

Celkem maximálně 4 body 

Počet získaných bodů  

  

Kritérium č.3 – Propagace akce, propagace MAS  

(vyberte více možností) 

 

Akce bude propagována prostřednictvím místních médií (např. obecní rozhlas, 

zpravodaj, vývěsky, apod.) 

1 bod 

Akce bude propagována prostřednictvím regionálního tisku. 2 body 

Akce má funkční webovou prezentaci, popř. sdílenou stránku v sociální síti. 2 body 

Žadatel má zajištěný prostor pro umístění propagačního banneru MAS. 1 bod 

Žadatel vyrobí a distribuuje vlastní propagační materiály s informacemi o MAS. 2 body 

Celkem maximálně 8 bodů 

Počet získaných bodů  

  



 
 

 

Kritérium č. 4 – Tradičnost akce  

(vyberte pouze jednu možnost) 

 

Akce je pouze jednorázovou záležitostí. 1 bod 

Akce má dvouletou tradici. 2 body 

Akce má více než dvouletou tradici. 3 body 

Celkem maximálně 3 body 

Počet získaných bodů  

  

Kritérium č. 5 – Partnerství v akci (vyberte více možností)  
Do akce žadatel zapojí partnera z veřejného sektoru 1 bod 

Do akce žadatel zapojí partnera z neziskového sektoru 1 bod 

Do akce žadatel zapojí partnera z podnikatelského sektoru 1 bod 

Celkem maximálně 3 body 

Počet získaných bodů  

  

Kritérium č. 6 – Ekonomická výhodnost projektu  

(vyberte více možností) 

 

Rozpočet akce není řádně připraven, náklady akce jsou neopodstatněné  0 bod 

Rozpočet akce je podrobný a logický, náklady akce jsou opodstatněné, některé 

náklady akce (max. třetina) neodpovídají cenám v místě a čase obvyklým  

1 bod 

Žadatel si zajistil spolufinancování celé akce 2 body 

Celkem maximálně 3 body 

Počet získaných bodů  

  

CELKOVÉ HODNOCENÍ  

Celkem maximálně 25 bodů 

Počet získaných bodů   

Hodnotitel:  

Jméno: Podpis: 
 

 

 

 

Každý výrok v jednotlivých kritériích je hodnocen. U kladné odpovědi je přiděleno odpovídající 

bodové ohodnocení. 

V případě zjištění nesplnění obodovaného preferenčního kritéria, nebude žádost proplacena. 

V případě rovnosti bodů bude o pořadí rozhodovat: 

1) Účast a hodnocení na veřejné obhajobě na zasedání hodnotící komise 

2) Počet partnerů zapojených do akce 

3) Hlasování hodnotící komise 


