Postup hodnocení a výběru žádostí o dotaci
Interní předpis
Tento interní předpis upravuje postup hodnotící komise při hodnocení a výběru žádostí, které
byly přijaty v rámci Grantového programu MAS Zlatá cesta, o. p. s. na podporu malých projektů
nestátních neziskových organizací (dále jen „Program“).
Hodnotící komise
Hodnotící komisi jmenuje správní rada společnosti. Před zahájením hodnocení se její členové
seznámí s tímto metodickým pokynem, jednotlivými projekty a podepíší prohlášení o nepodjatosti.
V opačném případě se nemohou hodnocení účastnit.
Výběr projektů
U žádostí, které nebyly vyřazeny v rámci formální kontroly, provede Hodnotící komise bodové
hodnocení dle předem stanovených kritérií. Každý projekt bude hodnocen minimálně dvěma
hodnotiteli. Výsledkem bodového hodnocení projektu bude průměr z dosažených bodů všech
hodnotitelů. Žádosti budou následně seřazeny podle počtu získaných bodů sestupně a provede se
výběr Žádostí k podpoře dle bodového hodnocení a alokovaných finančních prostředků.
Projekty, které nezískaly alespoň 50% z maximálního možného bodového hodnocení, nebudou
podpořeny. Komise je oprávněna navrhnout snížení výše dotace, o kterou žadatel žádá, a takto
upravenou ji doporučit ke schválení správní radě společnosti. Všechny žádosti zhodnocené komisí
budou společně s jejím stanoviskem předloženy správní radě společnosti k rozhodnutí o jejich
podpoře.
Postup při shodě bodových hodnocení projektů
K podpoře budou schváleny projekty, jejichž pořadí stanoví správní rada společnosti.
Opravné postupy
Ve věci připomínek žadatelů k bodovému hodnocení bude rozhodovat správní rada
společnosti.
Kritéria hodnocení
Kritéria jsou hodnotícím nástrojem, kterým Hodnotící komise posoudí předloženou žádost.
Míra naplnění kritérií ve spojitosti s obsahem a zaměřením projektu ovlivňuje výši poskytnuté dotace.
Hodnocení kritérií následuje po formální kontrole. Kritéria jsou stanovena tak, aby podle nich bylo
možné zhodnotit, jak jednotlivé projekty přispívají k naplňování účelu Programu.
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Kritérium 1: Přínos k zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže na území MAS ZC
(max. 2 body)
Rozmezí
Uděluje se 0 - 2body
2 body – pravidelné aktivity s frekvencí 1x týdně
nebo 1x měsíčně
Žadatel realizuje aktivity pro děti a mládež na
území MAS
1 bod - jednorázové aktivity pro děti min. 2 akce
za kalendářní rok
0 bodů - žadatel nevytváří aktivity pro děti
Kritérium 2: Přínos pro kulturně společenské či sportovní vyžití obyvatel území MAS (max. 5 bodů)
Rozmezí
Uděluje se 0 - 5 bodů
2 body – za každou větší akci (pro více než 50
návštěvníků)
Žadatel pořádá nebo spolupořádá akce pro
veřejnost na území MAS
1 bod – za každou menší akci (do 50
návštěvníků)
0 bodů – Žadatel nepořádá akce pro veřejnost
Kritérium 3: Odborná kvalita a připravenost projektu včetně technického zajištění a přiměřenosti
rozpočtu projektu (max. 5 bodů)
Rozmezí
Uděluje se 0 - 2 body
Srozumitelný, věcný popis, přiměřený rozpočet, 2 body – projekt zcela splňuje
podmínky pro realizaci projektu (lidské a
1 bod – projekt splňuje částečně
finanční zdroje, zázemí)
0 bodů – projekt nesplňuje
Kritérium 4: Naplnění účelu vyhlášeného Programu (max. 1 bod)
Rozmezí
Uděluje se 0/1 bod
1 bod - ANO
Projekt naplňuje účel vyhlášeného programu
0 bodů - NE
Maximální výše dotace podle průměru dosažených bodů (zaokrouhluje se na celá čísla)
5-6 bodů
5 000,-Kč
7-8 bodů
7 500,-Kč
9-10 bodů
10 000,-Kč

Schváleno správní radou MAS Zlatá cesta, o. p. s. dne………………….
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