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Metodika hodnocení projektů podle preferenčních kritérií Místní akční Podřipsko  
pro tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova 

ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění 
 
 
Výběr projektů  
Výběr projektů bude v souladu s článkem č. 12 stanov Sdružení provádět Výběrová komise. 
Výběrová komise musí dodržovat jednací a organizační řád výběrové komise a tuto metodiku, 
která je vždy aktualizována pro danou výzvu pro předkládání žádostí o dotaci.   
 
Preferenční kritéria jsou hodnotícím nástrojem, jehož prostřednictvím Výběrová komise 
posuzuje předložené projekty. Žadatelé o dotaci jsou povinni popsat plnění každého 
preferenčního kritéria v žádosti o dotaci. Hodnotitelé posuzují míru naplnění preferenčních 
kritérií podle informací obsažených v Žádosti o dotaci a jejích přílohách.   
 
Hodnocení preferenčních kritérií následuje po administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti. 
Preferenční kritéria se žadatel zavazuje plnit v rámci realizace projektu, na který požaduje 
dotaci. V případě nesplnění obodovaného preferenčního kritéria po ukončení projektu, nebude 
žádost o dotaci proplacena. 
 
 
Způsob hodnocení projektů  

1) Sekretariát Sdružení předá výběrové komisi seznam přijatých žádostí o dotaci.  

2) Seznam přijatých žádostí o dotaci bude obsahovat název projektu, datum jeho registrace, 

identifikační údaje žadatelů a místa realizace projektů.  

3) Po volbě předsedy výběrové komise a podpisu etického kodexu všemi členy komise se 

členové výběrové komise seznámí se seznamem přijatých projektů.  

4) V případě, že po seznámení se seznamem přijatých projektů, vznikne důvod k podjatosti 

některého z členů komise, dotčený bezodkladně tuto skutečnost nahlásí předsedovi 

výběrové komise.  

5) Za důvod k podjatosti člena komise se rozumí zejména následující případy: 

a) projekt předložila osoba blízká (dle Občanského zákoníku).  

b) projekt předložila osoba, která je se členem výběrové komise personálně (např. 

dle výpisu z registrů) nebo majetkově propojena (např. člen výběrové komise 

v MAS zastupuje právnickou osobu, která podala žádost o dotaci). 

c) Projekt je zaměřen na úzkou cílovou skupinu, do které patří člen výběrové 

komise. 

6) Následně bude vyhotovena tabulka, viz příloha č. 1.  Na ose Y budou uvedeny projekty, 

na ose X budou uvedeny jednotliví hodnotitelé. Tabulka bude respektovat etický kodex, 

tzn. pole nacházející se na průsečíku hodnotitele a projektu, ke kterému se hodnotitel cítí 

podjatý, budou začerněna. 

7) Předseda po dohodě s ostatními členy komise stanoví každému hodnotiteli počet 

projektů, který bude hodnotit.  

8) Každý projekt musí být hodnocen minimálně dvěma hodnotiteli.  

9) Po té předseda komise přistoupí k losu jednotlivých projektů konkrétním hodnotitelům. 

Nejdříve jsou losovány projekty pro toho hodnotitele, který může hodnotit nejméně 
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projektů z důvodu jeho možné podjatosti. Následuje losování projektů pro hodnotitele, 

kteří mohou, z pohledu své možné podjatosti, hodnotit projektů více. 

10) V případě, že je hodnotiteli vylosován projekt, vůči kterému se cítí podjatý, je tento 

projekt vrácen zpět do slosování.   

11) Projekty, které byly přiděleny již dvěma hodnotitelům, se do slosování již nevracejí. 

12) Po rozlosování projektů je provedeno členy výběrové komise hodnocení projektů dle 

preferenčních kritérií přidělením určitého počtu bodů za jednotlivá preferenční kritéria 

v rozmezí daných přílohou č. 2 této metodiky.  

13) Výběrová komise na základě předložených podkladů prověří nárok na body za jednotlivá 

preferenční kritéria.  

14) Pořadí výběru projektů určí aritmetický průměr vypočtený ze součtu bodového 

hodnocení od obou hodnotitelů.  

15) V případě rovnosti bodů bude:  

 za prvé rozhodovat nižší požadovaná částka dotace v Kč.  

 Za druhé dřívější termín registrace žádosti o dotaci  
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Příloha č. 1 
 

  Hodnotitel č. 1 Hodnotitel č. 2 Hodnotitel č. 3 Hodnotitel č. 4 Hodnotitel č. 5 

Projekt č. 1           

Projekt č. 2   
 

  
 

  

Projekt č. 3           

Projekt č. 4     
 

    

Projekt č. 5       
 

  

Projekt č. 6         
 Projekt č. 7           
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Příloha č. 2 
 
Preferenční kritéria 

Kritérium č. 1 – Organizační a technická připravenost akce (max. 20 bodů) 

Žadatel má s realizací projektu obdobné náročnosti prokazatelné 

zkušenosti 
0 - 4 body 

Žadatel zajistil projekt po stránce personální a organizační relevantně k 

velikosti a charakteru projektu, a to pro přípravnou i realizační fázi 
0 - 2 body 

Mezi jednotlivé členy projektového týmu jsou jasně rozděleny 

kompetence a tomu odpovídající odpovědnost vztahující se zejména k 

funkci v rámci managementu projektu. Rovněž je uvedena organizace a 

popis zapojení jednotlivých členů projektového týmu 

0 - 2 body 

Žadatel sestavil odpovídající a reálný harmonogram celé akce 
 

0 - 4 body 

Zajištěno odpovídající technické zázemí a vybavenost  0 - 4 body 

Žadatel identifikoval relevantní a reálná rizika projektu, která mohou 

ohrozit jeho realizaci a udržitelnost. Dále uvedl řešení k eliminaci rizik s 

ohledem na charakter a velikost rizika 

0 - 4 body 

Kritérium č. 2 – Finanční připravenost akce (max. 20 bodů) 

Žadatel předložil přehledný a srozumitelný rozpočet, způsobilé i 

nezpůsobilé výdaje jsou dostatečně podrobně rozepsány 
0 – 5 bodů 

Výdaje rozpočtu odpovídají cenám v místě a čase obvyklým 0 - 10 bodů 

Žadatel má zajištěny finanční zdroje na spolufinancování dotace 0 – 5 bodů 

Kritérium č. 3 – Partnerství v akci (max. 10 bodů) 

Hodnotí se popis role partnera v žádosti o dotaci a míra přínosu partnera 

pro projekt, a to z hlediska odbornosti a zkušeností a vztahu partnera k 

hlavním cílovým skupinám.  

 
0 - 10 bodů 

Kritérium č. 4 - Inovativnost akce (max. 10 bodů) 

Projekt je pro území dané obce inovativní  +3 body 

Projekt je pro území celé MAS inovativní +4 body 

Projekt je inovativní pro celé území ČR +3 body 

Kritérium č. 5 - Zaměření na děti a mladistvé a rovné příležitosti (max. 10 bodů) 

Projektový tým je složen minimálně z 50% složen z dětí a mladistvých do 

30 let, žen, lidí důchodového věku případně dalších znevýhodněných 

skupin osob v území MAS Podřipsko  

 

+5 bodů 

Přínosy projektu budou čerpat převážně děti a mladiství do 30 let, ženy, 

lidi důchodového věku případně další znevýhodněné skupiny osob 

v území MAS Podřipsko 

+5 bodů 

Kritérium č. 6 – Propagace (max. 10 bodů) 

Akce a činnost MAS Podřipsko bude prokazatelně propagována v období  
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od 1. 3. 2014 do 1. 6. 2014 v místních médiích (např. v obecním rozhlase, 

zpravodaji, na vývěskách apod.) 

0 – 3 body 

Akce a činnost MAS Podřipsko bude prokazatelně propagována v období 

od 1. 3. 2014 do 1. 6. 2014 funkčními webovými stránkami nebo 

funkčními sdílenými stránkami v sociálních sítích  

 

0 – 3 body 

Akce a činnost MAS Podřipsko bude prokazatelně propagována v období 

od 1. 3. 2014 do 1. 6. 2014 v regionálních médiích (např. v regionální 

rozhlasové nebo televizní stanici (roudnická nebo štětská TV), 

regionálním tisku) 

0 – 4 body 

Kritérium č. 7 – Územní dopad Vaší akce (max. 10 bodů)  

Převážná část cílové skupiny pochází z jedné obce území MAS Podřipsko 0 bodů 

Převážná část cílové skupiny pochází z několika obcí území MAS 5 bodů 

Projekt je určen pro všechny obyvatele území MAS Podřipsko 10 bodů 

Kritérium č. 8 – Obnova tradic a historie, podpora sportu a vztahu k přírodě (max. 10 

bodů) 

 Projekt je převážně zaměřen na obnovu tradic a historii +4 body 

Projekt je převážně zaměřen na podporu sportu a zdravý životní styl +3 body 

Projekt je převážně zaměřen na budování vztahu k přírodě +3 body 

  


