
   Preferenční kritéria projektu  
Projekt č. 

 

 

Č. kritéria 

 

Popis hodnotícího kritéria 

Splnění kritéria 

Dopište ANO/NE 

1 Míra propagační akce (max. 5 bodů) Vyberte pouze 1 možnost 

 Akce propaguje území, tradice a aktivity MAS Hlinecko 

1 bod 

 

 Akce je propagační pouze pro určitou úzkou skupinu 

osob v jedné obci MAS 2 body 

 

 Akce je propagační pro úzkou skupinu osob, ale ve více 

obcích MAS 3 body 

 

 Akce je propagační pro širokou skupinu obyvatel 

z území MAS 4 body 

 

 Akce je propagační pro širokou skupinu obyvatel a také 

pro návštěvníky území MAS 5 bodů 

 

Zdůvodnění 

udělení bodů  

 

 

 

2      Spolupráce v regionu na přípravě a realizaci  

projektu (max. 5 bodů) 

      Vyberte pouze 1 možnost              

v uvedeném rozmezí 

 Projekt je připraven a bude realizován samostatně 

žadatelem, bez jakékoli návaznosti na činnosti regionu a 

prokazatelnou místní spolupráci  1 bod 

 

 Projekt navazuje na již započatou činnost, aktivitu či 

projekt v regionu nebo obci nebo projekt počítá s dalším 

rozvojem, jsou plánovány návazné aktivity a spolupráce  

2-3 body 

 

 Na projektu (jeho přípravě a realizaci) spolupracovali, či 

budou prokazatelně spolupracovat jiné místní subjekty, 

či subjekty různých odvětví místního hospodářství         

4-5 bodů 

 

Zdůvodnění 

udělení bodů 

 

 

 

3 Zapojení skupin obyvatel (max. 5 bodů)            Za každou kategorii přičtěte 1 

bod 

 Do přípravy a realizace projektu jsou zapojeny 

samostatně tyto kategorie obyvatel: děti, mládež, ženy, 

senioři, handicap. osoby (za každou kategorii 1 bod) 

 

Zdůvodnění 

udělení bodů 

 

 

 

 



4 Kvalita zpracování projektu (max. 5 bodů)            Hodnoťte v uvedeném rozmezí 

  Projekt je zpracována stručně podle základního 

povinného formuláře  1 bod 

 

 Projekt je zpracován podle základního povinného 

formuláře, je zcela srozumitelný s doplněním 

souvislostí, vysvětlením vazeb a obšírnějším popisem 2-

3 body 

 

 Projekt je zpracován velmi pečlivě podle základního 

povinného formuláře, je srozumitelný a je doplněn 

dalšími informacemi, včetně vazeb a souvislostí se 

zdůvodněním, jsou doloženy další nepovinné přílohy, 

fotografie či informace, které se vztahují k projektu a 

projekt zkvalitňují  4-5 bodů 

 

Zdůvodnění 

udělení bodů 

 

 

 

5 Obhajoba projektu (max. 5 bodů)                                  Hodnoťte v rozmezí 0-5 

 Úroveň obhajoby projektu bude hodnocena výběrovou 

komisí v rozmezí body 0-5, přičemž:  

5 bodů je nejlepší hodnocení – na velmi dobré úrovni, 

s přesvědčivými fakty a argumenty, zodpovězené dotazy   

1 bod nejhorší hodnocení- obhajoba projektu byla 

nepřesvědčivá a bez konkrétních argumentů 

0 bodů získá projekt, jehož zástupce se na obhajobu 

nedostaví 

 

6 Požadovaná výška dotace v Kč (max. 5 bodů)                  Vyberte pouze 1 možnost 

 Výše požadované dotace 10 000-15 000 5 bodů 

15 001-20 000 3 body, 20 001-25 000 1 bod 

 

Zdůvodnění 

udělení bodů 

 

 

 

CELKEM 

BODŮ 

Maximum 30 bodů  

Hodnotitel Jméno Podpis 

  

 

 

 

 


