Příloha č. 4 usnesení 001/MV03/08
18 bodů – 30
%

I. FÁZE HODNOCENÍ PRACOVNÍKY OAP
1. Schopnosti a zkušenosti žadatele

9 bodů

1.1 Jakým způsobem je žadatel organizačně zajištěn pro realizaci projektu?

Max. 8 bodů

Žadatel doložil organizační a projektové zajištění realizace projektu.

+2 body

Projektový tým splňuje kvalifikační požadavky pro realizaci jednotlivých aktivit projektu (posuzováno
např. dle funkce v rámci organizace), s výjimkou těch aktivit, které budou provedeny externě. (á = 1
bod)
Dále jsou pro projektový tým vytvořeny administrativní, technické a finanční podmínky jak v investiční,
tak i v provozní fázi projektu. (á = 1 bod)
Žadatel při realizaci projektu externími dodavateli jasně popisuje postup, který použije při zadávání
veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle postupu uvedeného v
příloze PPŽ ROPSZ – Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SZ

+3 body

+3 body

Žadatel neprokázal, že má vytvořen realizační tým.

0 bodů

1.2 Žadatel realizuje projekt v rámci partnerství?

Max. 1 bod

Žadatel má partnera.
Žadatel nemá partnera.

1 bod
0 bodů

2. Horizontální kritéria
2.1 Jaký má projekt vliv na udržitelný rozvoj? (míra vlivu akce na zlepšení kvality ŽP)

9 bodů
Max. 4,5
bodů

Projekt má pozitivní vliv na udržitelný rozvoj

4,5 bodů

Projekt má neutrální vliv na udržitelný rozvoj.
2.2 Jaký je dopad akce na rovné příležitosti?

3 body
Max. 4,5
bodů

Projekt je cílený na rovné příležitosti.

4,5 bodů

Projekt je neutrální k rovným příležitostem.

OAP

OAP

OAP

OAP

3 body
24 bodů –
40%

II. FÁZE HODNOCENÍ PRACOVNÍKY OAP
3. Kvalita a proveditelnost projektu

12 bodů

3.1 Časová proveditelnost
Max.6 bodů
Žadatel v projektu podrobně uvedl a popsal harmonogram přípravy a realizace akce, termíny jsou
provázány s dalšími aktivitami souvisejícími s projektem (např. schvalovací řízení na povolení stavby,
lhůty ve výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. apod.).
6 bodů
Projekt obsahuje jen stručné informace o harmonogramu přípravy a realizace projektu.
Projekt obsahuje informace o harmonogramu přípravy a realizace, nejsou však provázány s dalšími
aktivitami.

3 bodů
1 bod

3.3 Rizikovost projektu
Max. 6 bodů
Žadatel identifikoval všechna možná rizika, která mohou ohrozit realizaci a udržitelnost projektu, uvedl
pravděpodobnost jejich výskytu a míru jejich negativního dopadu na projekt . Zároveň uvedl i způsoby
a varianty vedoucí k odstranění nebo omezení následků rizikových oblastí.
6 bodů
Žadatel identifikoval rizika, která mohou ohrozit realizaci a udržitelnost projektu, uvedl
pravděpodobnost jejich výskytu a míru jejich negativního dopadu na projekt, avšak neuvedl možnosti
odstranění rizik.
3 bodů
Projekt se nezmiňuje o rizikových faktorech.
4. Výsledky projektu

OAP

OAP

1 bod
12 bodů

4.1 Do jaké míry projekt přispívá k naplnění kvantitativních cílů – počet proškolených osob?

Max. 3 body

Projekt povede k proškolení více jak 50 osob.

4 body

Projekt povede k proškolení více jak 25 osob.

2 body

Projekt povede k proškolení méně jak 25 osob.

OAP

1 bod

4.2 Projektem dojde k vytvoření metodických a technicko-informačních materiálů.
Projekt vytváří metodický a technicko-informační materiály.

Max. 3 body

OAP

3 body

Projekt nevytváří metodický a technicko-informační materiály.
4.3 Projekt je orientován na realizaci evaluačních studií a zpráv?

0 bodů
Max. 3 body

Projekt je orientován na realizaci evaluačních studií a zpráv.

OAP

3 body

Projekt není orientován na realizaci evaluačních studií a zpráv.
4.4. Projekt vytvoří nová pracovní místa?

0 bodů
Max. 3 body

Projekt vytvoří min. 1 pracovní místo.

OAP

3 body

Projekt nevytvoří pracovní místo.

0 bodů
18 bodů –
30%
18 bodů

III. FÁZE HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ KOMISÍ
5. Potřeba a relevance projektu
5.1 Potřebnost projektu

Max. 9 bodů

Projekt je potřebný pro rozvoj daného regionu a významně přispěje k jeho rozvoji.

9 bodů

Projekt je potřebný pro daný region.

5 bodů

Projekt dostatečně nepřispěje k rozvoji daného regionu.

2 body

5.2 Inovativnost projektu
Projekt významně přispívá ke zlepšení a obohacení stávajícího stavu/situace v daném oboru/oblasti

Max.9 bodů
9 bodů

Projekt přispívá ke zlepšení stávajícího stavu/situace v daném oboru/oblasti

5 bodů

Projekt přímo nepřispívá ke zlepšení stávajícího stavu/situace v daném oboru/oblasti.

2 body
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