Metodika hodnocení žádostí
v Grantovém programu regionu Hranicko 2019
1/ Úvod
Pro výběr projektů byla stanovena kritéria bodování zvýhodňující projekty, které svými parametry
budou ve fázi realizace nejvíce naplňovat cíle grantového programu. Smyslem je výběr projektů, které
nejlépe naplňují cíle programu. Předložené žádosti se budou hodnotit ve dvou úrovních. Nejdříve to
bude z hlediska splnění všech formálních záležitostí (např. doložení všech požadovaných příloh,
podepsání žádosti statutárním zástupcem apod.). V druhém sledu se bude hodnotit kvalita projektů
podle stanovených kritérií.

2/ Hodnocení formálních náležitostí žádostí (správce programu)
Hodnotí se splnění všech formálních požadavků daných pravidly Grantového programu. V případě
chybějících podkladů správce programu vyzve žadatele k doplnění. Ten bude mít povinnost žádost
doplnit do jednání Výběrové komise. Na zasedání Výběrové komise budou zhodnoceny výsledky
formálního hodnocení a oznámeno, zda všechny projekty prošly formálním hodnocením. V případě, že
projekt neprošel formálním hodnocením, bude z hodnocení kvality vyřazen.

3/ Hodnocení kvality projektů (výběrová komise)
Výběrová komise bude projekty hodnotit podle žádostí a přiložených popisů projektů, které členové
obdrží před jednáním Výběrové komise, v elektronické podobě spolu s formulářem pro udělování
bodů. Hodnotitel se řídí metodikou hodnocení žádostí připravenou správcem programu. Hodnotitel
musí vyplněnou bodovací tabulku zaslat správci programu ve stanoveném termínu, aby mohl připravit
souhrnné výsledky hodnocení pro zasedání výběrové komise. Souhrnné bodové hodnocení bude
vypočítáno jako součet průměrných bodových ohodnocení jedné žádosti v jednotlivých kritériích.
V souladu s rozhodnutím pracovní skupiny programu budou členové výběrové komise hodnotit
všechny žádosti. V případě, že správce programu při přípravě souhrnného hodnocení zjistí výraznou
odchylku v přidělování bodů, bude hodnotitel povinen své hodnocení obhájit. Výběrová komise může
takové hodnocení vyřadit ze souhrnných výsledků. V případě, že bude žádost obsahovat nepřiměřeně
vysokou některou z položek rozpočtu, nebude navrhovat snížení příspěvku, ale odrazí tuto situaci do
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hodnotícího kritéria Přiměřenost rozpočtu. Ve výjimečných případech, kdy se hodnotitelé jednohlasně
shodnou na významné nepřiměřenosti položky rozpočtu a současně je taková žádost doporučena k
podpoře, může komise rozhodnout o snížení příspěvku na danou akci.
4/ Hodnotící kritéria

Kritérium

Maximální bodové
hodnocení

Úroveň propagačních aktivit

5

Zaměření akce na specifické cílové skupiny (děti a mládež, senioři)

15

Kvalita a úroveň akce

10

Výše spolufinancování akce

10

Přiměřenost rozpočtu

5

Žadatel působí a zároveň akce proběhne v členské obci Mikroregionu
Hranicko

25

Akce obnovující tradice a zvyky

10

Akce zahrnující spolupráci přesahující hranice jedné obce

5

Žadatel/akce dosud nebyli podpořeni z GP

15

Celkem

100

5/ Specifikace kritérií
Kritérium – úroveň propagačních aktivit
Měl by být posouzen rozsah a záběr propagačních aktivit. Nejvyšší bodové ohodnocení by měl získat
projekt pokrývající více než region a kombinující více propagačních nástrojů. Maximální bodové
hodnocení kritéria je 5 b.

Bodové ohodnocení

Specifikace

Žadatel je povinen zajistit povinnou publicitu Grantového programu:
-

Plakáty, pozvánky s logem Grantového programu /uvést rozsah rozmístění plakátů – min. je

v místě konané akce a v sousedních obcích/
-

Banner na akci

-

Informace v tisku (nejlépe pozvat Hranický deník) nebo poslat pozvánku k akci nebo

informovat o proběhlé akci (v tisku bezplatně neotisknou loga, ale v textu uvést, že akce byla
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podpořena z Grantového programu). V tomto případě může žadatel požádat o spolupráci nositele
programu – Mikroregion Hranicko
-

Internetová propagace – pokud má žadatel vlastní webové stránky, nebo na webových

stránkách obce, ve které akce probíhá (informace o akci – např. plakát, pozvánka, fotky z akce atd.)
Nově také na webových stránkách mikroregionu Hranicko
- představení programu a partnerů moderátorem přímo v průběhu konání akce
5

Při hodnocení může člen hodnotící komise udělit 1-5 bodů za propagaci,
která je nad rámec povinné publicity, např. rozmístění plakátů po celém
regionu nebo mimo region, příp. další formy publicity. Musí být dobře
popsáno v žádosti.

Kritérium – Zaměření akce na specifické cílové skupiny - děti a mládež/seniory
Zaměření akcí na specifické cílové skupiny může být realizováno v různých fázích akce. Specifické cílové
skupiny se mohou zapojit během přípravy, v průběhu či po ukončení akce. Posuzovat se bude zaměření
akce výhradně na specifické cílové skupiny, či zaměření všeobecné. Nejvíce bodů získají akce, které
jsou zaměřeny výhradně na specifické cílové skupiny, které jsou zapojeny do přípravy i realizace akce.
Polovinu bodů získají akce, které jsou zaměřeny na specifické i jiné cílové skupiny.
Maximální bodové hodnocení kritéria je 15b.
Bodové ohodnocení

Specifikace

15

Akce je zaměřena čistě na specifickou cílovou skupinu (děti a
mládež/senioři) a tyto cílové skupiny jsou zapojeny i do přípravy akce.
Akce je zaměřena všeobecně, nejen na specifické cílové skupiny.
Akce není zaměřena na specifickou cílovou skupinu (děti, mládež, senioři)

7
0

Kritérium – Kvalita a úroveň akce
Hodnotitel v tomto kritérii dle svého uvážení udělí akci 0 až 10 bodů za kvalitu a úroveň akce. Kvalitou
se pro účely hodnocení rozumí propracovanost, organizace, finanční zajištění, územní dosah, zaměření
na cílové skupiny, přínos akce apod.
Maximální bodové hodnocení kritéria je 10b.
Hodnotitel se při posuzování kvality akce zaměří na tyto body:
•

Zpracování krizových plánů (Náhradní řešení v případě nepřízně počasí, výpadek účinkujícího,
nepřítomnost hlavního organizátora (např. nemoc), či selhání některého z dalších podstatných
faktorů, které ovlivní konání akce, apod.)

•

Rozsah, odbornost, zkušenost realizačního týmu dle rozsahu akce

•

Rozsah aktivit – doplňkové aktivity
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•

Zapojení různých cílových skupin

•

Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků

Kritérium - Výše spolufinancování akce
Bude hodnocena výše podílu vlastního spolufinancování na rozpočtu projektu.
Maximální bodové hodnocení kritéria je 10b.
Výše soukromého spolufinancování se stanoví dle následujícího vzorce:

Celkový rozpočet akce - Požadovaný příspěvek
Soukromé spolufinancování =

* 100
Celkový rozpočet akce

Bodové ohodnocení

Specifikace

10
8
6
4
2
1
0

Výše vlastního spolufinancování je více než 50 %
Výše vlastního spolufinancování je 40 – 50%
Výše vlastního spolufinancování je 30 – 40%
Výše vlastního spolufinancování je 20 – 30%
Výše vlastního spolufinancování je 10 – 20%
Výše vlastního spolufinancování je méně než 10%
Akce nepočítá s vlastním spolufinancováním

Kritérium - Přiměřenost rozpočtu
Rozpočet akce je zpracován realisticky, položky rozpočtu odpovídají ceně v místě a čase obvyklé.
Maximální bodové hodnocení kritéria je 5b.

Bodové ohodnocení

Specifikace

5
0

Rozpočet je sestaven realisticky.
V rozpočtu jsou některé položky naceněny neúměrně k cenám v místě a
čase obvyklým.

Kritérium - Žadatel působí a zároveň akce proběhne v členské obci Mikroregionu Hranicko
Cílem Grantového programu je podporovat zájmová sdružení a spolky, o.s., o.p.s., nadace, školy a
církevní organizace působící v členských obcích Mikroregionu Hranicko. Maximální bodové hodnocení
kritéria je 25b.

Bodové ohodnocení

Specifikace

25

Žadatel působí a zároveň akce proběhne v členské obci Mikroregionu
Hranicko

4

0

Žadatel nepůsobí a akce neproběhne v členské obci Mikroregionu
Hranicko

Členské obce MR Hranicko: Bělotín (místní části Kunčice, Lučice, Nejdek), Býškovice, Černotín, Dolní
Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hranice (Lhotka, Velká, Drahotuše, Rybáře, Valšovice, Slavíč,
Středolesí, Uhřínov), Hustopeče nad Bečvou (Poruba, Vysoká, Hranické Loučky), Jindřichov, Klokočí,
Milotice nad Bečvou, Opatovice, Partutovice, Polom, Potštát (Boškov, Kovářov, Kyžlířov, Lipná),
Radíkov, Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice a Zámrsky.
V případě, že některá z členských obcí ukončí své členství v MR Hranicko před podpisem smlouvy, bude
upraveno bodové hodnocení a pořadí žádostí.
Nečlenské obce: Hrabůvka, Luboměř pod Strážnou, Malhotice, Milenov, Olšovec, Paršovice,
Provodovice, Rakov, Rouské
Kritérium – Akce obnovující tradice a zvyky
Bude se hodnotit, zdali akce podporuje znovuoživení tradic a zvyků. Během akce budou představovány
tradiční řemesla, zvyky, folklórní zábava apod. Navazuje na akci s dlouholetou tradicí.
Maximální bodové hodnocení kritéria je 10b.

Bodové ohodnocení

Specifikace

10

Akce je zcela zaměřená na představení tradičních řemesel, zvyků a
folklóru, výuka řemesel.
Akce je z části zaměřená na představení tradičních řemesel, zvyků a
folklóru. Představení řemesel, či podpora tradic a zvyků není hlavní náplní
akce.
Akce není zaměřená na představení tradičních řemesel, zvyků a folklóru.
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Kritérium – Akce zahrnující spolupráci přesahující hranice jedné obce
Kritérium hodnotí, zdali v rámci akce dojde ke spolupráci mezi organizacemi a spolky z různých obcí
v regionu. Spolupráce se rozumí zapojení do přípravné fáze akce a zapojení se do realizace programu.
Maximální bodové hodnocení kritéria je 5b.

Bodové ohodnocení

Specifikace

5

V rámci akce bude realizována spolupráce přesahující hranice jedné obce.
Spolupráce mezi dvěma a více obcemi/institucemi.
V rámci akce nebude realizována spolupráce přesahující hranice jedné
obce.

0
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Kritérium – Žadatel/akce dosud nebyli podpořeni z GP
V rámci tohoto kritéria jsou bodově zvýhodněni žadatelé, kteří podporu z Grantového programu
nezískali, nebo nezískali podporu na předkládanou akci.
Maximální bodové hodnocení kritéria je 15 b.
Bodové ohodnocení

Specifikace

15

Žadatel ani akce dosud nebyli z Grantového programu podpořeni
v posledních třech ročnících GP
Předložená akce nebyla v posledních ročnících letech podpořená z GP, ale
žadatele v posledních třech ročnících podpořen z GP byl.
Žadatel i akce byli již z Grantového programu podpořeni.
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Marcela Tomášová, tel: 739 430 576, m.tomasova@regionhranicko.cz
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