Příloha č. 3 usnesení č. 007/MV01/07

Hodnotící kritéria
OBLAST PODPORY 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 (spole čná kritéria):
I. FÁZE HODNOCENÍ PRACOVNÍKY OAP
30 % - 47 bodů
1. Schopnosti a zkušenosti žada tele
Váha 20 %
1.1 Ja ká je předchozí zkušenost žada tele s realiza cí (řízením) obdobného typu projektů?
Max. 5 bodů
Počet doložených (jakýchkoli – vlastních i v partnerství) již (z)realizovaných projektů, každá doložená reference á = 0,5 bodu včetně právě
realizovaných projektů).
+ 0 - 3 body
Finanční rozsah u všech doložených referencí projektů (velikost projektu/ů je min. 80% celkové velikosti předpokládaných nákladů projektu, u
projektů, na nichž se žadatel podílel jako partner v partnerství, je to vztahováno na podíl žadatele na zrealizovaném projektu, za každý projekt
odpovídající svou velikostí á = 0,5 b.).
+ 0 - 1,5 bodu
Žadatel již v minulosti zrealizoval projekt s dotací z veřejných prostředků (české dotační programy, SROP, předvstupní nástroje Phare, ISPA,
Sapard aj., stačí doložit min. u 1 projektu, a to jako předkladatel nebo partner).
+ 0 nebo 0,5 bodu
Žadatel podle předložených referencí nemá dostatečné zkušenosti s řízením projektů (reference nedoložil, nebo nejsou relevantní).
0 bodů
1.2 Ja kým způsobem je žadatel orga nizačně zajištěn pro realizaci projektu?
Max. 5 bodů
Žadatel doložil organizační a projektové zajištění realizace projektu pro předinvestiční (přípravnou), investiční a provozní fázi projektu s jasným
vymezením kompetencí a odpovědnosti jednotlivých členů týmu – popis týmu.
+ 0 - 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 nebo dle postupu uvedeného v PPŽ ROP (u zakázek do 2 mil. Kč u dodávek a služeb a do 6 mil. Kč u stavebních prací).
Při zabezpečení realizace projektu jen z interních zdrojů má žadatel vytvořen takový projektový tým, který pokryje všechny činnosti spojené
s realizací projektu a z popisu je jasná organizace činností.
Žadatel neprokázal, že má vytvořen realizační tým.
1.3 Finanční hodnoce ní žadate le
Hodnocení na základě scoringu – resp. hodnocení jeho finanční situace na základě ukazatelů, které jsou vypočítány z předložených účetních
výkazů.
1.4 Ja kým způsobem je při přípravě a realizaci projektu respektová n princip partnerství?

+ 0 - 2 body

+ 0 nebo 1 bod
0 bodů
Max. 15 bodů

Max. 5 bodů

Žadatel uvádí jasný výčet partnerů podílejících se na předkládaném projektu (včetně základních informací o organizaci a jejích pracovnících).
Žadatel vymezuje zapojení partnera/ů (u něhož/nichž bylo partnerství doloženo smlouvou/dohodou) do projektu (finančně, materiálně či odbornými
službami) v předinvestiční (např. realizaci analýzy/definování cílů a aktivit projektového záměru, zpracování projektové žádosti), v investiční a
provozní fázi. (lze získat max 1b za partnerství v rámci 1 fáze)
Partnerství je doloženo smlouvou nebo dohodou o partnerství (průhlednost a jasné vymezení partnerství), doložení smlouvy o partnerství
hodnoceno á = 0,5 b.
Žadatel partnery projektu neuvádí.
1.5 Žadatel má zave de n systém říze ní?
Žadatel má zavedený systém řízení a má certifikaci
Žadatel má zavedený systém řízení, ale nemá certifikaci
Žadatel nemá zavedený systém řízení a nemá certifikaci
2. Horizontální kritéria
2.1 Ja ký má projekt vliv na udržitelný rozvoj? (míra vlivu ak ce na zlepšení kvality ŽP)
Projekt přispěje k alespoň 2 zlepšením uvedeným v žádosti (ovzduší, voda, využívání alternativních zdrojů, sídelní vegetace, informovanost
obyvatel o ochraně ŽP apod.).
Projekt přispěje k alespoň 1 zlepšení uvedenému v žádosti.
Projekt je k ŽP neutrální.
Žadatel popíše jednotlivé vlivy projektu, které bude mít realizace projektu na jednotlivé složky životního prostředí, definuje negativní dopady a
způsob jejich řešení. Zejména popíše opatření k minimalizaci rizik a opatření na zlepšení ŽP.
Upozornění pro žadatele: Body lze získat jen za odpovídající popis vlivu projektu na tyto oblasti. V případě životního prostředí budou posuzovány
pouze pozitivní vlivy.
2.2 Ja ký je dopad akce na rovné příležitosti?

+ 0 - 1 bod

Max. 6 bodů

Projekt je cílený na rovné příležitosti, přispěje k alespoň 2 zlepšením uvedeným v žádosti (opatření pro zlepšení přístupů handicapovaných lidí,
rovné příležitosti pro muže a ženy, zapojení sociálně slabých skupin obyvatel, vytvoření podmínek pro zaměstnání žen s malými dětmi apod.).
Projekt má pozitivní vliv na rovné příležitosti, přispěje k alespoň 1 zlepšení uvedenému v žádosti.
Projekt je neutrální k rovným příležitostem.

6 bodů
3 body
1 bod

+ 0 - 3 body
+ 0 - 1 bod
0 bodů
Max. 5 bodů
5 bodů
3 body
0 bodů
Váha 16 %
Max. 6 bodů
6 bodů
3 body
1 bod

1
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II. FÁZE HODNOCENÍ EXPERTY
40 % - 68 bodů
3. Kvalita a proveditelnost projektu
Váha 22 %
3.1 Finanční a ekonomické hodnocení projektu
Hodnocení bude založeno na posouzení Studie proveditelnosti, resp. CBA.
Max. 15 bodů
Hodnocení bude založeno na posouzení věcné a technick é kvality Studie proveditelnosti, resp. CBA. Dle velikosti projektu jsou povinně
Studie
zpracovávány následující povinné přílohy:
proveditelnosti
Nad 5 mil. Kč
… Zák ladní struktura Studie proveditelnosti (SP)
resp. CBA dle
Nad 90 mil. Kč
… Základní struktura SP + CBA (pouze pro veřejné subjek ty)
metodik
3.2 Technická proveditelnost
V projektu jsou jasně a srozumitelně popsány postupy a použité technologie, jsou uvedeny praktické zkušenosti z jiných akcí (vlastní i cizí), dle
popsaných postupů a technologií je projekt proveditelný.

Max. 5 bodů
5 bodů

Projekt obsahuje informace o použitých technologiích a postupech, ale zvolená technologie a postupy nejsou pro realizaci projektu nejvhodnější.
3 bodů
Žadatel v projektu nepodává podrobné informace o použitých technologiích a postupech, není možno posoudit technickou proveditelnost.
1 bodů
3.3 Časová proveditelnost
Max.5 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.).
5 bodů
Projekt obsahuje stručné informace o harmonogramu přípravy a realizace projektu.
3 body
Projekt obsahuje informace o harmonogramu přípravy a realizace, nejsou však provázány s dalšími aktivitami.
1 bod
3.4 Kvalita rozpočtu
Max. 5 bodů
Rozpočet je přehledný, jasný a zjevně přiměřený, obsahuje rozlišení výdajů projektu v doporučené struktuře (PPŽ) v úrovni způsobilých výdajů
(úroveň uvedená v BENEFIT). Navrhované výdaje jsou skutečně způsobilé. Výdaje v rozpočtu jsou provázány s aktivitami projektu.
5 bodů
Rozpočet je přehledný, jasný a zjevně přiměřený.
3 body
Rozpočet je nepřehledný, nejasný a zjevně nepřiměřený.
0 bodů
3.5 Kvalita věcná – jak jasný, proveditelný a provázaný se jeví návrh projektu?
Projekt má kvalitně zpracovaný marketingový mix (cena, produkt, distribuce, propagace), vychází z kvalitní výchozí analýzy a je komplexní.
Projekt nemá kvalitně zpracovaný marketingový mix nebo marketingový mix není úplný. Projekt ale vychází z kvalitní výchozí analýzy a je
komplexní.
Projekt nemá kvalitně zpracovaný marketingový mix nebo marketingový mix není úplný. Projekt vychází z kvalitní výchozí analýzy, ale není
komplexní.
Projekt nemá kvalitně zpracovaný marketingový mix, nebo nevychází z kvalitní analýzy, nebo nelze posoudit.
3.6 Rizikovost projektu
Žadatel identifikoval všechna možná rizika, která mohou ohrozit realizaci a udržitelnost projektu, uvedl pravděpodobnost jejich výskytu a míru
jejich negativního dopadu na projekt (právní faktor – vlastnické vztahy, veřejné zakázky, personálně – organizační zajištění, technický faktor,
finanční faktor – nezískání dotace, prostředků na spolufinancování a provozní rizika – nedostatečná poptávka po službách). Zároveň uvedl i
způsoby a varianty vedoucí k odstranění nebo omezení následků rizikových oblastí.
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.
Projekt se nezmiňuje o rizikových faktorech.
3.7 Do jaké míry budou výstupy/výsledky navrhované v projektu udržitelné po finanční stránce?
Žadatel v projektu jasně a přehledně uvádí finanční zajištění provozu a údržby výstupů projektu, zdroje pro financování provozu a údržby.
Z finančního plánu je patrné, z jakých zdrojů žadatel bude financovat provoz a údržbu.
Žadatel v žádosti nepodává o finančním zajištění provozu a údržbě dostatečné informace.
3.8 Do jaké míry budou výstupy/výsledky navrhované v projektu udržitelné po organizační stránce? (kdo a jak zajistí údržbu, opravy,
reinvestice, sezónní údržbu včetně adekvátních částek)
Žadatel v projektu jasně a přehledně deklaruje organizační a personální zajištění provozu a údržby výstupů projektu, je uvedena organizační
struktura.
Žadatel v žádosti nepodává o provozu a údržbě a personálním zajištění dostatečné informace.

Max. 5 bodů
5 bodů
3 body
2 body
0 bodů
Max. 5 bodů

5 bodů
3 body
0 bodů
Max. 3 body
3 body
2 body
0 bodů
Max. 3 body
3 body
0 bodů

2
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OBLAST PODPORY 1.2 (specifická kritéria pro danou Oblast podpory):
4. Výsledky projektu
4.1 Jakým způsobem přispěje projekt ke zlepšení života ve středních a malých městech?
Projekt přispívá k obnově a rozvoji městských částí.
Projekt zlepší zeleň a parkovou plochu ve městě.

Váha 12 %
Max. 5 bodů
+ 0 - 2 body
+ 0 -1 bod

Projekt zahrnuje výstavbu nebo rekonstrukci objektů občanské vybavenosti nebo objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor.
4.2 Do jaké míry přispívá projekt k naplnění kvantitativního cíle – plocha regenerovaného a revitalizovaného území v m2?
Projekt regeneruje nebo revitalizuje více jak 10 000 m2.
Projekt regeneruje nebo revitalizuje více jak 5 000 m2.
Projekt regeneruje nebo revitalizuje více jak 1 000 m2.
Projekt regeneruje nebo revitalizuje méně než 1 000 m2.
4.3 Do jaké míry projekt přispívá k naplnění kvantitativního cíle – regenerovaná a revitalizovaná plocha v dotčených objektech ve
městech v m2?
Projekt regeneruje nebo revitalizuje více jak 1 000 m2.
Projekt regeneruje nebo revitalizuje více jak 500 m2.
Projekt regeneruje nebo revitalizuje více jak 100 m2 a méně než 500 m2.
Projekt regeneruje nebo revitalizuje méně než 100 m2.
4.4 Jaká je vazba projektu na jiné aktivity?
Projekt je provázán s jiným projektem zrealizovaným nebo předloženým v rámci předchozích kol výzev současného nebo předchozího
programového období.
Projekty na sebe přímo navazují nebo se vzájemně doplňují.
Projekt není přímo provázán s jiným zrealizovaným nebo předloženým projektem, avšak předpokládá návaznost na připravované projekty v daném
regionu.
Projekty na sebe budou přímo navazovat nebo se budou vzájemně doplňovat (dle uvedeného příkladu).
Projekt je realizován individuálně bez užších vazeb na další projekty.
4.5 Projekt přispívá ke zvýšení kvality života na venkově- aktivizace místních subjektů, informování veřejnosti?
Realizací projektu se aktivují místní subjekty.
Projekt přispívá k větší informovanosti veřejnosti o místním rozvoji (informace o činnosti v obci/ve městě, o kultuře, historii, přírodě apod.).
V rámci projektu budou zpracovány informační a komunikační materiály nebo média vztahující se k iniciativám místního rozvoje.
V rámci projektu jsou propojeny subjekty soukromého, veřejného a občanského sektoru.

+ 0 - 2 body
Max. 5 bodů
5 bodů
2 body
1 bod
0 bodů
Max. 5 bodů
5 bodů
3 body
1 bod
0 bodů
Max. 5 bodů

5 bodů

3 body
1 bod
Max. 20 bodů
+ 0 - 5 bodů
+ 0 - 5 bodů
+ 0 - 5 bodů
+ 0 - 5 bodů

OBLAST PODPORY 1.3 (specifická kritéria pro danou Oblast podpory):
4. Výsledky projektu
4.1 Jakým způsobem přispěje projekt ke zlepšení infrastruktury v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve středních a malých městech?
Projekt přispívá k obnově a modernizaci středních nebo vyšších odborných škol.
Projekt přispívá k obnově a modernizaci infrastruktury pro sociální služby.
Projekt přispívá k obnově a modernizaci zdravotnické infrastruktury.
4.2 Do jaké míry projekt přispívá k naplnění kvantitativního cíle – regenerovaná nebo revitalizovaná plocha v dotčených objektech
určených pro oblast vzdělávání v m2?
Projekt regeneruje nebo revitalizuje více jak 250 m2.
Projekt regeneruje nebo revitalizuje více jak 100 m2.
Projekt regeneruje nebo revitalizuje více jak 50 m2.
Projekt regeneruje nebo revitalizuje méně než 50 m2.
4.3 Do jaké míry projekt přispívá k naplnění kvantitativního cíle – regenerovaná a revitalizovaná plocha v dotčených objektech
určených pro sociální služby a zdravotní péči v m2?
Projekt regeneruje nebo revitalizuje více jak 100 m2.
Projekt regeneruje nebo revitalizuje více jak 50 m2.
Projekt regeneruje nebo revitalizuje více jak 20 m2.
Projekt regeneruje nebo revitalizuje méně než 20 m2.
4.4 Jaká je vazba projektu na jiné aktivity?
Projekt je provázán s jiným projektem zrealizovaným nebo předloženým v rámci předchozích kol výzev současného nebo předchozího
programového období.
Projekty na sebe přímo navazují nebo se vzájemně doplňují.
Projekt není přímo provázán s jiným zrealizovaným nebo předloženým projektem, avšak předpokládá návaznost na připravované projekty v daném
regionu.
Projekty na sebe budou přímo navazovat nebo se budou vzájemně doplňovat (dle uvedeného příkladu).
Projekt je realizován individuálně bez užších vazeb na další projekty.

Váha 12 %
Max. 5 bodů
+ 0 - 2 body
+ 0 - 1 body
+ 0 - 2 body
Max. 5 bodů
5 bodů
3 body
1 bod
0 bodů
Max. 5 bodů
5 bodů
3 body
1 bod
0 bodů
Max. 5 bodů

5 bodů

3 body
1 bod

3
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OBLAST PODPORY 2.1 (specifická kritéria pro danou Oblast podpory):
4. Výsledky projektu
4.1 Projekt přispívá ke zvýšení kvality života na venkově- aktivizace místních subjektů, informování veřejnosti?
Realizací projektu se aktivují místní subjekty.
Projekt přispívá k větší informovanosti veřejnosti o místním rozvoji (informace o činnosti v obci/ve městě, o kultuře, historii, přírodě apod.).
V rámci projektu budou zpracovány informační a komunikační materiály nebo média vztahující se k iniciativám místního rozvoje.
V rámci projektu jsou propojeny subjekty soukromého, veřejného a občanského sektoru.

Váha 12 %
Max. 20 bodů
+ 0 - 5 bodů
+ 0 - 5 bodů
+ 0 - 5 bodů
+ 0 - 5 bodů

OBLAST PODPORY 2.2 (specifická kritéria pro danou Oblast podpory):
4. Výsledky projektu
4.1 Do jaké míry přispívá projekt k naplnění kvantitativního cíle - počet m2 zregenerovaného a zrevitalizovaného území?
Projekt zregeneruje a zrevitalizuje více jak 3000 m2 plochy.

Váha 12 %
Max. 4 body
4 body

Projekt zregeneruje a zrevitalizuje více jak 1000 m2 plochy.
Projekt zregeneruje a zrevitalizuje min. 500 m2 plochy.
Projekt vybuduje méně než 500 m2 plochy.
4.2 Do jaké míry projekt přispívá k naplnění kvantitativního cíle – počet m2 zregenerovaných a zrevitalizovaných objektů?
Projekt zregeneruje a zrevitalizuje více jak 500 m2 plochy.
Projekt zregeneruje a zrevitalizuje více jak 300 m2 plochy.
Projekt zregeneruje a zrevitalizuje min. 100 m2 plochy.
Projekt nepřispívá ke zvýšení plochy regenerovaných nebo revitalizovaných objektů.
4.3 Do jaké míry projekt přispívá k naplnění kvantitativního cíle – počet m2 zregenerovaných a zrevitalizovaných objektů určených
pro sociální a zdravotní péči?
Projekt zregeneruje a zrevitalizuje více jak 100 m2 plochy.
Projekt zregeneruje a zrevitalizuje více jak 50 m2 plochy.
Projekt zregeneruje a zrevitalizuje min. 10 m2 plochy.
Projekt nepřispívá ke zvýšení plochy regenerovaných nebo revitalizovaných objektů.
4.4 Do jaké míry projekt přispívá k naplnění kvantitativního cíle – počet m2 zregenerovaných a zrevitalizovaných objektů určených
pro vzdělávání?
Projekt zregeneruje a zrevitalizuje více jak 100 m2 plochy.
Projekt zregeneruje a zrevitalizuje více jak 50 m2 plochy.
Projekt zregeneruje a zrevitalizuje min. 20 m2 plochy.
Projekt nepřispívá ke zvýšení plochy regenerovaných nebo revitalizovaných objektů.

2 body
1 bod
0 bodů
Max. 4 body
4 body
2 body
1 bod
0 bodů

4.5 Jaká je vazba projektu na jiné aktivity?

Max. 4 body

Projekt je provázán s jiným projektem zrealizovaným nebo předloženým v rámci předchozích kol výzev současného nebo předchozího
programového období.
Projekty na sebe přímo navazují nebo se vzájemně doplňují.
Projekt není přímo provázán s jiným zrealizovaným nebo předloženým projektem, avšak předpokládá návaznost na připravované projekty v daném
regionu.
Projekty na sebe budou přímo navazovat nebo se budou vzájemně doplňovat (dle uvedeného příkladu).
Projekt je realizován individuálně bez užších vazeb na další projekty.

Max. 4 body
4 body
2 body
1 bod
0 bodů
Max. 4 body
4 body
2 body
1 bod
0 bodů

4 body

2 body
1 bod

OBLAST PODPORY 3.1 (specifická kritéria pro danou Oblast podpory):
4. Výsledky projektu
Váha 12 %
4.1 Jakým způsobem přispěje projekt k napojení na stávající silniční síť a TEN-T? (v hierarchii: TEN-T,dálnice a regionální dopravní
tahy - centra osídlení, jejich spojení, hraniční přechody - spojení na silnice II. a III. třídy)
Max. 10 bodů
Projekt představuje napojení na TEN-T , dálnici nebo regionální dopravní tah.
10 bodů
Projekt představuje napojení na hlavní centra osídlení (nebo vzájemné napojení center) nebo hraniční přechody.
6 bodů
Projekt zajišťuje propojení na silnice II. nebo III. třídy.
3 body
Žádná z výše uvedených možností.
0 bodů
4.2 Do jaké míry přispívá projekt k naplnění kvantitativního cíle - délka vybudovaných nových a zrekonstruovaných stávajících
komunikací v km?
Max. 10 bodů
Projekt vybuduje více jak 2 km nové komunikace nebo zrekonstruuje více jak 5 km stávajících komunikací.
10 bodů
Projekt vybuduje více jak 1 km nové komunikace nebo zrekonstruuje více jak 3 km stávajících komunikací.
6 bodů
Projekt vybuduje méně jak 1 km nové komunikace nebo zrekonstruuje méně jak 3 km stávajících komunikací.
3 body

4

Příloha č. 3 usnesení č. 007/MV01/07

OBLAST PODPORY 3.2 (specifická kritéria pro danou Oblast podpory):
4. Výsledky projektu
4.1 Jak významný je projekt pro zajištění dopravní obslužnosti v regionu z hlediska počtu dotčených obyvatel?
Projekt řeší dopravní obslužnost na úrovni kraje nebo mezi hlavními sídelními centry kraje.
Projekt řeší dopravní obslužnost na úrovni spádového území obcí s pověřeným obecním úřadem.
Projekt řeší místní dopravní obslužnost v rámci velmi omezeného počtu obcí.
Projekt přispěje ke zlepšení dopravní obslužnosti pro zanedbatelný počet obyvatel.
Projekt přispívá k výstavbě nebo rekonstrukci zastávek a dopravních terminálů.
4.2 Do jaké míry projekt přispívá k naplnění kvalitativního cíle – kvalita a dostupnost dopravní obslužnosti se zaměřením na osoby
se zdravotním handicapem a seniory.
Výstupy projektu budou jednoznačně přístupné a použitelné běžným způsobem bez zvláštních potíží a zásadně bez cizí pomoci i pro seniory či
osoby se zdravotním handicapem (zejména pohybovým a smyslovým postižením).
Projekt není přímo zaměřen na zlepšení přístupnosti svých výstupů pro osoby se zdravotním handicapem a seniory, avšak vytváří podmínky pro
návazný projekt řešící tuto problematiku.
Projekt není přímo zaměřen na zlepšení přístupnosti svých výstupů pro osoby se zdravotním handicapem a seniory a nevytváří ani podmínky pro
projekt návazný, který by tuto problematiku řešil.
4.3 Do jaké míry projekt přispívá k naplnění kvantitativního cíle – délka nově vybudovaných cyklostezek celkem.
Projekt vybuduje více jak 5 km nových cyklostezek.
Projekt vybuduje více jak 3 km nových cyklostezek.
Projekt vybuduje méně jak 3 km nových cyklostezek.
4.4 Projekt má vliv na integrovaný systém dopravy?
Zavedení integrovaných systémů veřejné dopravy.
Instalaci moderních informačních a odbavovacích systémů.
Zavedení nových nebo rozšíření počtu stávajících dopravních spojů.

Váha 12 %
Max. 5 bodů
5 bodů
3 body
1 bod
0 bodů
+ 0 - 2 body
Max. 5 bodů
5 bodů
3 body
0 bodů
Max. 5 bodů
5 bodů
3 body
1 bod
Max. 5 bodů
+ 0 - 2 body
+ 0 - 1 bod
+ 0 - 2 body

OBLAST PODPORY 4.1 (specifická kritéria pro danou Oblast podpory):
4. Výsledky projektu
4.1 Počet zrevitalizovaných památek kulturního, technického, průmyslového a přírodního dědictví.
Projekt povede k obnově kulturní památky vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR Ministerstva kultury.
Projekt nevede k obnově žádné kulturní památky.
4.2 Projekt přispívá ke zvýšení počtu nebo kvality turistické a doprovodné infrastruktury.
Projekt povede k obnově nebo rozvoji základní nebo doprovodné infrastruktury pro turistiku.
Projekt povede k modernizaci a úpravám lázeňské infrastruktury pro zlepšení standardu a kvality služeb v lázeňství.
4.3 Do jaké míry projekt přispívá k naplnění kvantitativního cíle – počet vytvořených hrubých pracovních míst?
Projekt vytvoří o 100% více nových pracovních míst, než kolik činí optimální počet vzhledem k velikosti rozpočtu projektu.
Projekt vytvoří o 50 % více nových pracovních míst, než kolik činí optimální počet vzhledem k velikosti rozpočtu projektu.
Projekt vytvoří méně než 50 % navýšení nových pracovních míst.
Projekt nevytvoří žádná nová pracovní místa.

Váha 12 %
Max. 5 bodů
5 bodů
0 bodů
Max. 10 bodů
+ 0 - 5 bodů
+ 0 - 5 bodů
Max 5 bodů
5 bodů
3 body
1bod
0 bodů

OBLAST PODPORY 4.2 (specifická kritéria pro danou Oblast podpory):
4. Výsledky projektu
4.1 Do jaké míry projekt přispívá k naplnění kvantitativních cílů - počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek?
Projekt povede k vybudování nebo obnově min. 20 lůžek.
Projekt povede k vybudování nebo obnově min. 10 lůžek.
Projekt povede k vybudování nebo obnově min. 5 lůžek.
4.2 Do jaké míry projekt přispívá k naplnění kvantitativního cíle – počet vytvořených hrubých pracovních míst?
Projekt vytvoří o 100% více nových pracovních míst, než kolik činí optimální počet vzhledem k velikosti rozpočtu projektu.
Projekt vytvoří o 50 % optimální počet nových pracovních míst, než kolik činí optimální počet vzhledem k velikosti rozpočtu projektu.
Projekt vytvoří méně než 50 % navýšení nových pracovních míst.
Projekt nevytvoří žádná nová pracovní místa.
4.3 Projektem dojde k rozšíření kapacity stravovacího zařízení.
O 40 míst
O 20 míst
O 10 míst
O méně než 10 míst

Váha 12 %
Max. 7 bodů
7 bodů
4 body
1 bod
Max. 5 bodů
5 bodů
3 body
1bod
0 bodů
Max 8 bodů
8 bodů
5 bodů
2 body
0 bodů
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OBLAST PODPORY 4.3 (specifická kritéria pro danou Oblast podpory):
4. Výsledky projektu
4.1 Do jaké míry projekt přispívá k naplnění kvantitativních cílů – počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů
pro CR?
Projekt povede k vytvoření min. 3 nových marketingových nebo propagačních produktů.
Projekt povede k vytvoření min. 2 marketingových nebo propagačních produktů.
Projekt povede k vytvoření min. 1 marketingového nebo propagačního produktu.
Projekt nevede k vytvoření žádného marketingového nebo propagačního produktu.
4.2 Projektem dojde k propojení regionální sítě turistických informačních center.
Projekt vytváří propojenou síť turistických informačních center.
Projekt nevytváří propojenou síť turistických informačních center.
4.3 Orientuje se projekt na propagaci významných kulturních akcí s regionálním dopadem?
Projekt propaguje kulturní akce regionálního dopadu.
Projekt není orientován na propagaci kulturních akcí.
4.4 Projekt přispěje k lepší propagaci a v souvislosti s tímto dojde k vyššímu využití kapacity ubytovacích zařízení?
Projekt zvýší využití kapacity ubytovacích zařízení o více jak 5 %
Projekt zvýší využití kapacity ubytovacích zařízení o více jak 3%
Projekt zvýší využití kapacity ubytovacích zařízení o více jak 1%
Projekt nepřispěje ke zvýšení kapacity ubytovacích zařízení.

Váha 12 %
Max. 8 bodů
8 bodů
5 bodů
2 body
0 bodů
Max. 2 body
2 body
0 bodů
Max. 5 bodů
5 bodů
0 bodů
Max. 5 bodů
5 bodů
3 body
1 bod
0 bodů

OBLAST PODPORY 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 (společná kritéria):
III. FÁZE HODNOCENÍ EXPERTNÍ KOMISÍ
5. Potřeba a relevance projektu
5.1 Je projekt v souladu s rozvojovými programy či strategiemi regionálního či místního charakteru a je potřebný v místě
zamýšlené realizace?
Projekt je v souladu s prioritami rozvoje, koncepcemi rozvoje kraje/obce nebo města v oblasti ekonomického a sociálního rozvoje. Naplňuje
alespoň 2 cíle.
Projekt je v souladu s prioritami rozvoje, koncepcemi rozvoje kraje/obce nebo města v oblasti ekonomického a sociálního rozvoje. Přispívá k
naplnění alespoň 1 cíle.
Projekt není v souladu s výše uvedenými strategickými dokumenty.
5.2 Potřebnost projektu
Projekt je potřebný pro rozvoj daného regionu a významně přispěje k jeho rozvoji.
Projekt je potřebný pro daný region.
Projekt dostatečně nepřispěje k rozvoji daného regionu.
5.3 Inovativnost projektu
Projekt významně přispívá ke zlepšení a obohacení stávajícího stavu/situace v daném oboru/oblasti a využívá nejlepších dostupných poznatků,
zkušeností a technologií.
Projekt přispívá ke zlepšení stávajícího stavu/situace v daném oboru/oblasti a umožňuje nejlepší využití nových poznatků, zkušeností a
technologií.
Projekt přispívá ke zlepšení stávajícího stavu/situace v daném oboru/oblasti.
Projekt přímo nepřispívá ke zlepšení stávajícího stavu/situace v daném oboru/oblasti.

30 % - 30 bodů
Váha 30 %
Max. 10 bodů
10 bodů
6 bodů
2 body
Max. 10 bodů
10 bodů
6 body
2 bod
Max. 10 bodů
10 bodů
7 bodů
3 body
1 bod
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