Bodové hodnocení – preferenční kritéria
Fiche č. 1 Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí
Název MAS: Místní akční skupina ORLICKO
Registrační číslo MAS: 08/005/41100/453/000119
Číslo výzvy: 4. výzva
Název a číslo Fiche: Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí, č. 1
Název
žadatele
Název
projektu
Číslo žádosti

1

2

3

4
5

6

7
8

9

10

Preferenční kritéria
Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa dle definice v příloze 2
Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2.
Vytvoření alespoň jednoho nového pracovního místa na celý úvazek.
Ano = 1 bod, ne = 0 bodů.
Uplatňování inovačních přístupů.
Inovací se rozumí: příprava projektu v souladu s principy komunitního
plánování. Hodnotící kritérium váže na naplnění kritéria č. 6. Ano = 5 bodů,
ne = 0 bodů.
Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti
mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství.
Žadatel jasně, logicky a srozumitelně tuto skutečnost popíše v dobrovolné
příloze a dle možností doloží. Ano = 5 bodů, ne = 0 bodů.
Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.
Ano = 1 bod, ne = 0 bodů.
Zaměření dopadů projektu na ženy.
Ano = 1 bod, ne = 0 bodů.
Příprava projektu v souladu s principy komunitního plánování.
Žadatel při rozhodování o realizaci projektu postupoval v souladu s principy
komunitního plánování.
Žadatel tuto skutečnost doložil = 0 až 10 bodů, nedoložil = 0 bodů.
Žadatel projektu projevil součinnost při zpracování SPL.
Dle výkladu preferenčních kritérií = 0 až 6 bodů.
Žadatel projektu již byl podpořen v rámci programu Leader z tohoto
opatření.
Ano = 0 bodů, ne = 10 bodů.
Kvalita zpracování projektu: srozumitelnost, smysluplnost.
Dle výše kvality projektu = 0 až 10 bodů. Kritérium přijatelnosti, žadatel
musí získat minimálně 50% bodů.

Body

Zdůvodnění:

Kvalita zpracování projektu: rozpočet, harmonogram, technické řešení.
Projekt je bez nedostatků = 10 bodů, s drobnými nedostatky = 5 bodů, s
významnými nedostatky = 0 bodů. Kritérium přijatelnosti, žadatel musí

1

získat minimálně 50% bodů.
Zdůvodnění:

Počet bodů celkem

Poznámky k udržitelnosti projektu:

Datum:
Jméno a příjmení hodnotitele, kontakt (tel.), podpis
Vyplňuje kancelář MAS:
Procentní změna počtu obyvatel za stanovené období

%

Procentní výše získaná v kritériu č. 9

%

Procentní výše získaná v kritériu č. 10

%

M •A • S

2

Výsledky bodového hodnocení hodnotitelů – preferenční kritéria
Fiche č. 1 Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí
Název MAS: Místní akční skupina ORLICKO
Registrační číslo MAS: 08/005/41100/453/000119
Číslo výzvy: 4. výzva
Název a číslo Fiche: Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí, č. 1
Název
žadatele
Název
projektu
Číslo žádosti
Preferenční kritéria

Hodnotitel
1
počet bodů

Hodnotitel
2
počet bodů

Rozdíl
v hodnocení

%

Hodnotitel
3
počet bodů

Počet bodů
celkem

Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa dle definice v příloze 2
Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2.
1

Vytvoření alespoň jednoho nového pracovního místa na celý úvazek.
Ano = 1 bod, ne = 0 bodů.
Uplatňování inovačních přístupů.

2

Inovací se rozumí: příprava projektu v souladu s principy komunitního plánování.
Hodnotící kritérium váže na naplnění kritéria č. 6. Ano = 5 bodů, ne = 0 bodů.

-

Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství.
3

Žadatel jasně, logicky a srozumitelně tuto skutečnost popíše v dobrovolné příloze a
dle možností doloží. Ano = 5 bodů, ne = 0 bodů.
3

Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.
4
Ano = 1 bod, ne = 0 bodů.
Zaměření dopadů projektu na ženy.
5
Ano = 1 bod, ne = 0 bodů.
Příprava projektu v souladu s principy komunitního plánování.
6

Žadatel při rozhodování o realizaci projektu postupoval v souladu s principy
komunitního plánování. Žadatel tuto skutečnost doložil = 0 až 10 bodů, nedoložil = 0
bodů.
Žadatel projektu projevil součinnost při zpracování SPL.

7
Dle výkladu preferenčních kritérií = 0 až 6 bodů.
Žadatel projektu již byl podpořen v rámci programu Leader z tohoto opatření.
8
Ano = 0 bodů, ne = 10 bodů.
Kvalita zpracování projektu: srozumitelnost, smysluplnost.
9

Dle výše kvality projektu = 0 až 10 bodů. Kritérium přijatelnosti, žadatel musí získat
minimálně 50% bodů.

4

Kvalita zpracování projektu: rozpočet, harmonogram, technické řešení.
10

Projekt je bez nedostatků = 10 bodů, s drobnými nedostatky = 5 bodů, s významnými
nedostatky = 0 bodů. Kritérium přijatelnosti, žadatel musí získat minimálně 50%
bodů.
CELKOVÝ POČET BODŮ
z toho preferenční kritéria stanovená MAS
(součet bodů)

Při shodném počtu bodů: V případě shodného počtu bodů a současně nedostatku finančních
prostředků bude postupováno takto: podpořen bude projekt v obci s vyšším úbytkem
(menším přírůstkem) obyvatel.
Procentní výše získaná v kritériu č. 9

Procentní změna počtu obyvatel za
stanovené období:

Procentní výše získaná v kritériu č. 10

%
%
%

Zpracoval: Blanka Kulhavá
administrace SPL
465 611 150, kulhava@mas.orlicko.cz

Bodové hodnocení ověřil: ………………………………………… dne: ………………………….
Ing. Jindřich Kalous
předseda Výběrové komise
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Seznam hodnocených Žádostí Výběrovou komisí MAS (bodové hodnocení za každou Fichi)
Název MAS: Místní akční skupina ORLICKO
Registrační číslo MAS: 08/005/41100/453/000119
Číslo výzvy: 4. Výzva
Název a číslo Fiche: Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí, č. 1
Číslo
Žádosti

Číslo
Fiche

Název žadatele

Název projektu

Výše dotace

Počet
bodů

Status
Vybraná/
nevybraná/
náhradní

Nejzazší
termín podání
Žádosti o
proplacení

Zpracoval:……………………………
Ing. Jindřich Kalous
předseda Výběrové komise

M •A • S
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Registrační číslo MAS:
Název MAS:

08/005/41100/453/000119
Místní akční skupina ORLICKO

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ - 4. výzva
Číslo
Fiche

Pořadí
v rámci
Fiche

Název žadatele

IČ

Název projektu

Počet
bodů

Dotace (Kč)

Kč

Celkem
V Žamberku dne: ………………………..

.…………………………………………………………..
Ing. Jindřich Kalous, předseda Výběrové komise MAS
…………………………………………………………..
Ing. Oldřich Žďárský, statutárního zástupce MAS

Převzato k zaregistrování dne: …………………………..
…………………………………………………………..
Jméno a podpis odpovědného pracovníka RO SZIF
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Registrační číslo MAS:
Název MAS:

08/005/41100/453/000119
Místní akční skupina ORLICKO

SEZNAM NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ - 4. výzva
Číslo
Fiche

Pořadí
v rámci
Fiche

Název žadatele

IČ

Název projektu

Počet
bodů

Dotace (Kč)

Celkem

Kč

V Žamberku dne: ………………………..

.…………………………………………………………..
Ing. Jindřich Kalous, předseda Výběrové komise MAS
…………………………………………………………..
Ing. Oldřich Žďárský, statutárního zástupce MAS

Převzato k zaregistrování dne: …………………………..
…………………………………………………………..
Jméno a podpis odpovědného pracovníka RO SZIF
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ HODNOTITELE
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Prohlašuji, že:
zachovám mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s hodnocením žádostí o podporu z
Programu rozvoje venkova, získané informace nevyužiji k vlastnímu prospěchu, neposkytnu
třetím osobám a ani získání těchto informací třetím osobám neumožním;
v souvislosti s hodnocením žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova přijmu taková
opatření, která znemožní únik informací ke třetím osobám;
budu k hodnocení přistupovat nestranně a v případě, že u mé osoby nastane střet zájmů
v důsledku propojení s žadatelem nebo jeho partnerem, tuto skutečnost neprodleně
oznámím MAS ORLICKO a odstoupím od hodnocení příslušné žádosti; střetem zájmů se
rozumí takové chování, které může zvýhodnit nebo znevýhodnit subjekt (žadatele, partnera),
ve kterém hodnotitel působí, působil anebo v nejbližších dvou letech hodlá působit;
budu posuzovat žádosti pouze na základě údajů obsažených v projektové žádosti a mých
znalostí;
v době hodnocení žádosti nebudu kontaktovat žadatele ani partnery posuzované projektové
žádosti a nebudu od žadatele nebo partnera zjišťovat dodatečné informace ani sdělovat
těmto subjektům výsledky svého posouzení;
nezpochybním svým jednáním nezávislost posouzení;
budu provádět posouzení samostatně;
zúčastnil jsem se školení, na kterém jsem byl seznámen s pravidly upravujícími žádost o
dotaci z Programu rozvoje venkova a prohlašuji, že budu při hodnocení postupovat v souladu
s těmito pravidly, kterými jsou:

Strategický plán Leader MAS ORLICKO (Žijeme a chceme žít v pohraničí)

Fiche opatření (č. 1, 2, 3, 4, 5, 6), které se vztahují k hodnoceným žádostem

Výzva MAS k předkládání žádostí o dotaci

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční
skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 včetně Metodiky pro
tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. (části, které se týkají žadatelů).

V ……………………………. dne ..........

…………………………………. podpis
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Protokol o převzetí projektu k hodnocení
Fiche č. 1 Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí
Název MAS: Místní akční skupina ORLICKO
Registrační číslo MAS: 08/005/41100/453/000119
Číslo výzvy: 4. výzva
Název a číslo Fiche: Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí, č. 1

Název žadatele

Název projektu

Číslo projektu

Dne:

Převzal………………………………….
Podpis hodnotitele

Protokol o převzetí žádosti
M •A • S
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Protokol k bodování preferenčních kritérií
Název MAS: Místní akční skupina ORLICKO
Registrační číslo MAS: 08/005/41100/453/000119
Číslo výzvy: 4. výzva
Název a číslo Fiche: Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí, č. 1
Název
žadatele
Název
projektu
Číslo žádosti

Seznam oprav bodového hodnocení
Název
preferenčního
kritéria

Body
Opravené bodování
přidělené
v souladu s platným
hodnotitelem výkladem preferenčních
kritérií a v souladu
s požadavkem žadatele

Zdůvodnění opravy

Zpracoval:
Blanka Kulhavá
administrace Strategického plánu LEADER
+420 465 611 150, kulhava@mas.orlicko.cz

Ověřil:……………………………….. dne:………………
Ing. Jindřich Kalous
Předseda Výběrové komise
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