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Program LEADER „Měníme Hranicko“ 

 

 
 
 

Metodický pokyn pro hodnocení projektů  
k Výzvě č. 1/2009 

v rámci Fiche č.6 Spolkový život a sport 
 
 
 
 

 
Tento pokyn slouží jako podrobný výklad obsahu a míry naplnění Preferenčních kritérií pro 

členy Výběrové komise MAS a žadatele, kteří předkládají Žádost o dotaci na realizaci 
projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER „Měníme Hranicko“ a to ve 

Výzvě č. 1/2009. 

 
 
 
Místní akční skupina Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 
Tř. 1. Máje 2063, 753 01 Hranice 
Tel. 581 601 716, email: ropa@regionhranicko.cz  
 
Kontaktní osoby: 
Mgr. František Kopecký – manažer MAS 
Tel. 773 583 020, email: f.kopecky@regionhranicko.cz 
 
Gabriela Olivová, DiS. – finanční manažerka MAS/asistentka 
Tel. 773 593 020, email: g.olivova@regionhranicko.cz 



Metodický pokyn pro hodnocení projektů  
 

                                                
 

 
 
 

   Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 
 

2 

 
Co jsou to preferenční kritéria, k čemu slouží 
 
Preferenční kritéria jsou hodnotícím nástrojem, kterým Výběrová komise posoudí Vaši žádost. Míra 
naplnění preferenčních kritérií ve spojitosti s obsahem a zaměřením Vašeho projektu formuje 
výstupy. Hodnocení preferenčních kritérií následuje po kontrole úplnosti, administrativní kontrole a 
kontrole přijatelnosti. Podrobnosti o kontrolách naleznete v kap. 1.5. Příručky pro žadatele k Výzvě 
č. 1/2009 v Programu LEADER “Měníme Hranicko” (dále jen Příručky pro žadatele.)  
 
Jak je již vysvětleno v Příručce pro žadatele, Program rozvoje venkova má své vlastní cíle 
s celorepublikovým dopadem na rozvoj venkova. K jejich naplňování slouží jednotlivé osy a opatření 
tohoto programu. Jedním z nástrojů dosažení těchto cílů je tedy i Osa IV. - Program LEADER 2007-
2013, jehož se Rozvojové partnerství účastní. Stejně tak i Rozvojové partnerství má své vlastní 
specifičtější cíle, které jsou ušité na míru potřebám našeho regionu, zároveň jsou ovšem v souladu 
s cíli PRV. MAS si tyto vlastní specifické cíle stanovila ve Strategickém plánu LEADER (dále jen SPL) 
„Měníme Hranicko“. Také Fiche mají své konkrétní cíle, které jsou jakýmsi dílčím rozpracováním cílů 
SPL „Měníme Hranicko“. Celou tuto „soustavu“ si představme jako pyramidu, kde odspodu široká 
paleta konkrétních cílů Fichí pomáhá naplnit specifické cíle SPL, ty pak přispívají k naplňování 
„nejvyšších“ a nejobecnějších cílů PRV, které jsou na vrcholu této pyramidy. 
 
Aby bylo naplňování všech těchto cílů kontrolovatelné, měřitelné a porovnatelné, uvádí SPL a 
jednotlivé Fiche sady tzv. monitorovacích indikátorů, SPL pak také koncové hodnoty, jichž by měly 
indikátory po ukončení programu dosáhnout. MAS má tedy jasný zájem na co největším naplňování 
těchto monitorovacích indikátorů. Jelikož je toto naplňování realizováno právě podporou projektů 
koncových žadatelů, preferuje MAS takové projekty, které jí s naplňováním indikátorů a tedy plněním 
svých cílů pomohou nejvíce.  
 
Aby řídící orgán PRV zvýšil MASkám motivaci k naplňování daných cílů, používá v programu LEADER 
nástroj finanční motivace. Ten spočívá v tom, že od roku 2011 celých 30% finančních prostředků 
určených každý rok pro všechny MAS účastnící se LEADERu a jejich vybrané projekty, rozdělí právě 
podle plnění těchto monitorovacích indikátorů. Pro MAS i pro žadatele tak má naplňování indikátorů 
ještě jeden zásadní rozměr. Čím úspěšnější v naplňování indikátorů budeme, tím více prostředků na 
realizaci Proegramu LEADER během 6ti let získáme a budeme moci na Hranicku rozdělit.  
 
Celý výše uvedený metodický postup vychází z pravidel Osy IV. LEADER PRV a je závazný pro všechny 
MAS účastnící se Programu LEADER 2007-2013.   
 
Ze všech výše uvedených důvodů jsou proto v jednotlivých Fichích stanoveny tzv. preferenční 
kritéria, která pomohou seřadit podané žádosti dle toho, jak která žádost naplňuje cíle dané Fiche, 
SPL „Měníme Hranicko“ i PRV. 
 
Existují dva druhy preferenčních kritérií:  

a) Povinná preferenční kritéria 
jsou stanovena Ministerstvem zemědělství a dána pravidly PRV, jsou tak shodná nejen 
pro všechny Fiche Programu LEADER „Měníme Hranicko“, ale i pro všechny Fiche všech 
ostatních MAS v ČR účastnících se Programu LEADER 2007-2013. MAS však při tvorbě 
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Fichí každému povinnému preferenčnímu kritériu stanovila rozdílné maximální bodové 
hodnoty, a to pro každou Fichi zvlášť, tj. u každé Fiche je dle jejího zaměření dané 
kritérium méně či více rozhodující.  

               
Fotokopie seznamu Povinných preferenčních kritérií ve Fichích Programu LEADER „Měníme Hranicko“ 

 
b) Preferenční kritéria stanovená MAS 
Pravidla PRV umožňují MASkám při přípravě Fichí zařadit také vlastní preferenční kritéria, 
které zohledňují cíle a zaměření Fichí a Strategického plánu LEADER. Každá Fiche 
v Programu LEADER „Měníme Hranicko“ tak má vlastní sadu těchto preferenčních kritérií.  

 
Seznam a maximální bodové hodnoty jednotlivých kritérií najdete pod názvem Kritéria nebo 
na Řádku 26. příslušné Fiche. Na základě míry jejich naplnění, které budete deklarovat 
v Žádosti, bude Váš projekt obodován Výběrovou komisí MAS a sestaví pořadí projektů za 
každou Fichi. (Podrobnosti o procesu hodnocení žádostí viz kap. 2.5. Příručky pro žadatele. 
 
Popis naplnění jednotlivých preferenčních kritérií ve Vašem projektu je nutno 
jasně uvést v kapitole 6.2. Přílohy č.1 Osnova projektu (viz Příručka pro 
žadatele kap. 2.3.). V případě, že údaje relevantní pro zisk bodů v daném kritériu jsou 
obsaženy na jiných místech Osnovy či v jiných přílohách, postačí v této kapitole naplnění 
kritéria stručně shrnout a odkázat na příslušná místa v Žádosti. Upozorňujeme ovšem, že bez 
tohoto shrnutí a odkazů nebude hodnotitel považovat dané preferenční kritérium za 
naplněné!!!  

 

Žadatel se k naplnění kritérií zavazuje předem a dle Pravidel musí být schopen 
prokázat tyto skutečnosti kdykoliv na vyžádání, při kontrolách během 
realizace i v období vázanosti projektu na účel. Neplnění preferenčních 
kritérií, za které žadatel získal preferenční body, bude ze strany SZIF 
sankcionováno a může vést až k neproplacení/vracení dotace. Proto prosíme, 
uvádějte do Vaší Žádosti jen pravdivé, reálné a splnitelné hodnoty!!!   
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Fiche č.6 Spolkový život a sport 
 
Kritérium 1: Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa (3 body) 
 

Škála uděluje se pouze 0 nebo 3 body 

Základní definice 
3 body získá projekt, který se zaváže k vytvoření 1 či více 
pracovních míst dle pravidel níže 

 
Podrobnou a závaznou definici tohoto pracovního místa uvádí Příloha 6 Pravidel IV.1.2., 
podmínky udržitelnosti takovéhoto pracovního místa uvádí Řádek 19. Podmínka 3. fiche, 
komentář k obému pak Příručka pro žadatele kap.1.2.2., komentář k Řádku 19., Podmínka 3. 
Žadatel se k naplnění kritéria zavazuje předem, dodržení závazku bude pravidelně 
kontrolováno.  
Na tomto místě je potřeba upřesnit znění tohoto kritéria, které muselo být doslovně 
převzato z Pravidel MAS. Slovo „každého“ v tomto případě neznamená, že by se bodový zisk 
násobil (za 1 pracovní místo 3 bodů, za 2 místa 6 bodů). Výkladové znění je: 3 body získá ten 
projekt, v rámci něhož dojde k vytvoření alespoň jednoho nového trvalého pracovního 
místa.  
 
 
Kritérium 2. Uplatňování inovačních přístupů (6 bodů) je rozděleno na 2 podkritéria:  
 

Kritérium 2A: Uplatnění inovačních přístupů uvedených ve Fichi (5 bodů) 
 

Škála Projekt získá 0 až 5 bodů 

Základní definice 
Projekt získá součet příslušného počtu bodů za každou 
skutečnost uvedenou níže (a, b, c).  

 
Kritérium 2A hodnotí naplnění inovačních přístupů, které si MAS přímo stanovila do Řádku 
13. Fiche:   

 

 
Projekt za toto kritérium získá součet bodů dle naplnění těchto skutečností: 

a) 3 body získá žadatel, který při přípravě projektu uplatnil metody komunitního 
plánování a tuto skutečnost prokazatelně doloží v Žádosti. Předmětem hodnocení 
není kvalita komunitního plánování, ale prostý fakt, že bylo při přípravě projektu 
uplatněno (kvalita je předmětem hodnocení v kritériu 8A). 
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b) 1 bod získá žadatel, který se v Žádosti zaváže k realizaci části vlastních výdajů 
formou věcného plnění (min. 1% vlastního spolufinancování) nebo si pro 
spolufinancování projektu zajistí finanční příspěvek z řad spolupracujících subjektů  
a to v minimální výši 1000,- Kč.  

c) 1 bod získá žadatel, který se v kap. 6.2. Osnovy projektu výslovně zaváže k zapojení 
do systému regionální spolupráce na pořádání kulturních akcí. Toto zapojení se týká 
závazku pravidelného umisťování akcí do kulturního kalendáře na webu hranicko.eu a 
bude řešeno uzavřením partnerské smlouvy po realizaci projektu. 

 
  
Kritérium 2B: Uplatňování dalších inovačních přístupů (1 bod) 

 
Škála projekt může získat 0 nebo 1 bod  

Základní definice 
1 bod získá projekt dle toho, jaké další inovace ve svém 
projektu uplatní  

 
Pzn.: Evropská komise používá následující definici inovace: Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb 
a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace 
práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly.  
 
Váš projekt může v předmětu a způsobu realizace uplatnit jakékoliv identifikovatelné a pro 
daný projekt skutečně přínosné inovační přístupy, byť nejsou přímo ve Fichi uvedeny. 
Inovace nesmí odporovat zásadám a pravidlům Programu LEADER a jejich využití musí být 
dostatečně popsáno v kapitole 6.2. Osnovy projektu.  
Inspiraci lze také hledat ve shrnujícím soupisu inovačních přístupů, které si MAS určila jako 
prioritní v SPL „Měníme Hranicko“. Na tomto místě uvádíme jen ty, které lze smysluplně 
využít v projektech realizovaných v rámci této Fiche:  

 
SPL „Měníme Hranicko“ (strany 31 a 32), kap. 6.3. Zapojení inovačních prvků (výběr): 
Mobilizace místních zdrojů (průřezová inovace, relevance: všechny priority): 
Venkovské komunity zpravidla trpí nedostatkem finančních zdrojů pro rozjezd nových socio-ekonomických 
aktivit či pro spolufinancování projektů. Realizací programu bude odzkoušeno využívání věcného plnění 
spolufinancování projektů stejně jako využití finančních příspěvků partnerů projektu z řad spolupracujících 
subjektů na spolufinancování projektu. Spolufinancování projektů bude nastaveno na nižší než maximální úrovni 
a žadatelům bude poskytována podpora při zavádění metody spolufinancování metodou věcného plnění nebo 
využití darů partnerů. Průřezovým tématem bude mobilizace místních nefinančních zdrojů komunit, zejména 
dobrovolné práce obyvatel.  
Propojování sektorů rozvoje regionu - obnovitelné zdroje energie, cestovní ruch, revitalizace obcí, lesní 
hospodářství (průřezová inovace, relevance: všechny priority). 
Realizací SPL dojde k propojování různých sektorů rozvoje regionu. Prostřednictvím obnovitelných zdrojů 
energie dojde k propojení rozvoje zemědělství s rozvojem lesního hospodářství, díky rozvoji cestovního ruchu 
dojde k propojení cestovního ruchu s rozvojem místních zemědělských a potravinářských produktů, veřejná 
prostranství propojí rozvoj lesnické infrastruktury a revitalizaci obcí. V neposlední řadě je průřezovým tématem 
efektivní využívání místních zdrojů, které je integrováno do všech opatření SPL.  
Program „Měníme Hranicko“ (průřezová inovace, relevance: všechny priority): 
Program je zaměřen na podporu zapojování mladých lidí do 30 let do procesu rozvoje regionu. Program 
aktivizuje a podněcuje „nedospělé“ k zapojení a spoluvytváření budoucnosti regionu, který je a bude jejich 
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domovem. Program byl rozběhnut již během přípravy SPL a s jeho pokračováním se počítá i ve fázi realizace. 
Na koordinaci programu se bude podílet poradní skupina mládež (viz kap. 11).  
Uplatnění metod komunitního plánování (sektrová inovace, relevance: revitalizace obcí):Žadatelé 
v opatření Veřejná prostranství a Kultura a sport budou motivováni k uplatnění metod komunitního plánování 
pro zapojení veřejnosti do realizace programu. V období 2005 – 2007 v regionu probíhal mezinárodní subprojekt 
RECOVER (INNOREF, Interreg IIIC), který otestoval využití metody komunitního plánování v praxi. Na 
zkušenosti bude navázáno při realizaci SPL v prioritě revitalizace obcí. 
 
 

Kritérium 3: Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na 
součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství 
(5 bodů) 

 
Škála projekt může získat 0 až 5 bodů  
Základní 
definice 

Projekt získá po 1 bodu dle toho, jak naplňuje 5 níže 
uvedených skutečností (a, b, c, d, e) 

 
Kritérium je zaměřeno na preferenci projektů, které během přípravy a realizace využívají 
spolupráce a partnerství. Splnění či závazek každé z 5 následujících skutečností tak 
hodnotitel ohodnotí 1 bodem:  

a) Žadatel při přípravě/realizaci projektu spolupracuje/postupuje v součinnosti s jinou 
obcí, spolkem, podnikatelským subjektem, zemědělcem apod.  

b) Alespoň 10% vlastního spolufinancování (ne celého rozočtu projektu) bude zajištěno 
finančními příspěvky od partnerů projektu nebo jiných subjektů  

c) Žadatel přiložil k Žádosti alespoň 1 partnerskou smlouvu s jiným subjektem o 
budoucím využívání a údržbě předmětu projektu s uvedením konkrétních výstupů 
spolupráce 

d) Projekt navazuje na nějaký jiný ukončený/realizovaný projekt vlastní nebo z jiných 
odvětví místního hospodářství  

e) na projekt do 2 let od ukončení realizace naváže následný projekt vlastní nebo jiného 
subjektu z různých odvětví místního hospodářství 
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Kritérium 4: Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let (6 bodů) 

 
Škála Projekt získá 0 až 6 bodů 

Základní definice 
Celkový počet bodů bude součtem udělených bodů dle naplnění 
jednotlivých skutečností uvedených v bodech a), b), c). Každá 
skutečnost je hodnocena škálou 0 až 2 body. 

 
Za naplnění každé následující skutečnosti tak získá projekt 0 až 2 body: 
 

a) Mládež do 30 let byla zapojena do přípravy projektu.  
Hodnotitel na základě svého uvážení udělí projektu 0 až 2 body dle toho, jak 
intenzivně a kvalitativně byla mládež do 30 let zapojena do přípravy projektu, jak 
mohla mládež ovlivnit jeho definitivní podobu, jaké konkrétní úkoly a zodpovědnosti 
měly osoby mladší 30 let během přípravy přiděleny.  
 

b) Mládež do 30 let bude zapojena do realizace a udržitelnosti projektu.  
Hodnotitel na základě svého uvážení udělí projektu 0 až 2 body dle toho, jak 
intenzivně bude mládež do 30 let zapojena do realizace projektu, jak se bude podílet 
na udržitelnosti výstupů projektu, zda mají osoby mladší 30 let uděleny některé úkoly 
a zodpovědnosti během realizace projektu. 
  

c) Mládež do 30 let je významnou cílovou skupinou projektu  
Hodnotitel na základě svého uvážení udělí projektu 0 až 2 body dle toho, jak 
významnou cílovou skupinou projektu je mládež do 30 let.  
 

Hodnotitelé mohou v tomto kritériu srovnávat jednotlivé Žádosti dané Fiche mezi sebou 
navzájem a hodnocení tomuto srovnání přizpůsobit.   
 
Pro udělení bodů u tohoto kritéria budou žádosti nejdříve předloženy k posouzení Poradní 
skupině MAS Mládež, která naplnění tohoto kritéria u žádosti posoudí a doporučí Výběrové 
komisi přidělení konkrétního bodového hodnocení. 
 
 
 
 

Kritérium 5: Zaměření dopadů projektu na ženy (6 bodů) 

 
Škála Projekt získá 0 až 6 bodů 

Základní definice 
Celkový počet bodů bude součtem udělených bodů dle naplnění 
jednotlivých skutečností uvedených v bodech a), b), c). Každá 
skutečnost je hodnocena škálou 0 až 2 body. 
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Za naplnění každé následující skutečnosti tak získá projekt 0 až 2 body: 
 

a) Ženy byly zapojeny do přípravy projektu.  
Hodnotitel na základě svého uvážení udělí projektu 0 až 2 body dle toho, jak 
intenzivně, kvalitativně a poměrově vzhledem k mužům byly ženy zapojeny do 
přípravy projektu, jak mohly ženy ovlivnit jeho definitivní podobu, jaké konkrétní 
úkoly a zodpovědnosti měly ženy během přípravy přiděleny.  
 

b) Ženy budou zapojeny do realizace a udržitelnosti projektu.  
Hodnotitel na základě svého uvážení udělí projektu 0 až 2 body dle toho, jak 
intenzivně budou ženy zapojeny do realizace projektu, jak se budou podílet na 
udržitelnosti výstupů projektu, zda mají ženy uděleny některé úkoly a zodpovědnosti 
během realizace projektu. 
  

c) Ženy jsou významnou cílovou skupinou projektu  
Hodnotitel na základě svého uvážení udělí projektu 0 až 2 body dle toho, jak 
významnou cílovou skupinou projektu ženy jsou.  
 

Hodnotitelé mohou v tomto kritériu srovnávat jednotlivé Žádosti dané Fiche mezi sebou 
navzájem a hodnocení tomuto srovnání přizpůsobit.   
 
Pro udělení bodů u tohoto kritéria budou žádosti nejdříve předloženy k posouzení Poradní 
skupině MAS Ženy, která naplnění tohoto kritéria u žádosti posoudí a doporučí Výběrové 
komisi přidělení konkrétního bodového hodnocení. 
 
 

Kritérium 6: Projekty se zkrácenou dobou realizace tzn. méně než 12 měsíců 
(6 bodů) 

 
Škála uděluje se pouze 0 nebo 6 bodů 

Základní definice 
6 bodů získá projekt, který se zaváže k době realizace kratší 
než 1 rok 

 
Kvůli zpoždění spuštění PRV tímto kritériem MZe motivuje příjemce k rychlejšímu čerpání 
dotačních prostředků určených pro roky 2007 a 2008. Pro splnění tohoto kritéria tak musí 
být projekt ukončen (= podána Žádost o proplacení) nejpozději 12 měsíců od data podpisu 
Dohody o poskytnutí dotace, tedy cca do října 2010 (více o délce realizace projektu a administraci 

Žádostí viz Příručka pro žadatele kap. 1.2.2. Řádek 19. Podmínka 1. a kap. 1.5. oddíl Registrace na RO SZIF) . 
 
Žadatel se k naplnění tohoto kritéria výslovně musí zavázat v kapitole 6.2. Osnovy projektu. 
Upozorňujeme, že pokud žadatel kritérium v průběhu realizace nesplní (tedy neukončí 
projekt do 12 měsíců), bude toto nesplnění ze strany SZIF finančně sankcionováno a může 
dokonce vést k nevyplacení dotace.  
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Kritérium 7: Obnova nevyužitých prostor (5 bodů) 

 
Škála uděluje se pouze 0 nebo 5 bodů 

Základní definice 

5 bodů získá projekt, který obnovuje v době podání Žádosti 
nevyužité prostory, a to v rozsahu min. 50% výdajů a 
zároveň min. 50% plošné výměry podlahových ploch všech 
předmětů projektu.  

 
Pro získání bodů v tomto kritériu musí žadatel jasně a bez pochyb prokázat, že místo 
realizace projektu je skutečně nevyužívané, tedy venkovní plochy, které jsou předmětem 
projektu, nejsou nijak udržovány, není na nich vyvíjena žádná činnost (ani zemědělská), u 
budov pak, že budovy či jejich části jsou skutečně uzavřeny, bez funkčního vybavení, 
minimálně 1 rok v nich neprobíhá žádná činnost či aktivity. K prokázání těchto skutečností je 
nutno kromě textového popisu přiložit též fotodokumentaci místa realizace projektu. 
 
V případě projektů, které řeší obnovu využitých i nevyužitých prostor, musí být pro 
naplnění kritéria splněno, že alespoň 50% výdajů a zároveň alespoň 50% plošné výměry 
podlahových ploch všech předmětů projektu musí obnovovat takovéto nevyužité prostory.  
Konkrétní rozpis poměru výdajů a plochy musí žadatel uvést v kap. 6.2. Osnovy projektu. 
 
 
Kritérium 8. Zapojení místních obyvatel do plánování a realizace (9 bodů) je rozděleno na 2 
podkritéria: 

Kritérium 8A: Zapojení obyvatel/členů do plánování projektu (6 bodů) 

 
Škála Projekt získá 0 až 6 bodů 

Základní definice 

Body se udělují dle předmětu projektu.  
Celkový počet bodů bude součtem udělených bodů dle naplnění 
jednotlivých skutečností uvedených v bodech a), b), c). Každá 
skutečnost je hodnocena škálou 0 až 2 body. 

 
Předmětem hodnocení tohoto kritéria je míra naplnění 3 níže uvedených skutečností, které 
dohromady vytvářejí obraz o kvalitě zapojení obyvatel obce/členů spolku do plánování 
projektu. Toto tzv. komunitní plánování je souborem technik, jímž je vě nována kapitola xxx 
Příručky pro žadatele. Hodnotitel tak ohodnotí míru naplnění každé z následujících 3 
skutečností samostatně bez jejich vzájemných vztahů, a kvalita zapojení obyvatel/členů se 
ukáže v konečném součtu bodů za toto kritérium. Hodnotitel za každou skutečnost udělí 0 až 
2 body:  

a) Použití vhodných technik komunitního plánování  
Hodnotitel na základě svého uvážení udělí projektu 0 až 2 body dle toho, jaké techniky 
komunitního plánování byly při přípravě projektu využity, zda použité techniky byly 
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dostatečné vzhledem k předmětu projektu, zda bylo využito více navzájem se vhodně 
doplňujících technik, zda použití těchto technik vedlo ke skutečnému aktivnímu zapojení 
zúčastněných do procesu přípravy projektu, zda je použití technik komunitního plánování 
v Žádosti dostatečně zdokladováno,  
 

b) Počet lidí zapojených do plánování projektu 
Hodnotitel na základě svého uvážení udělí projektu 0 až 2 body dle toho, jak velké procento 
obyvatel obce/členů spolku/zástupců jednotlivých cílových skupin bylo do přípravy projektu 
zapojeno. Předmětem hodnocení není absolutní počet zapojených, ale spíše jejich poměr 
k počtu budoucích uživatelů/obyvatel obce, zda se do přípravy zapojili zástupci všech 
cílových skupin projektu atd. 
 

c) Včasnost procesu zapojení 
Hodnotitel na základě svého uvážení udělí projektu 0 až 2 body dle toho, jak včasné 
vzhledem k jednotlivým fázím přípravy projektu bylo zapojení obyvatel/členů do tohoto 
procesu, nakolik mohli účastníci komunitního plánování ovlivnit výslednou podobu projektu, 
zda tam, kde nebylo lze z nejrůznějších důvodů měnit technické parametry projektu, byly 
výsledkem zapojení obyvatel/členů alespoň připomínky a návrhy k budoucímu využití 
předmětu projektu 
 
Hodnotitelé mohou v tomto kritériu srovnávat jednotlivé Žádosti dané Fiche mezi sebou 
navzájem a hodnocení tomuto srovnání přizpůsobit.   
 
 

Kritérium 8B: Zapojení obyvatel/členů do realizace projektu (3 body) 

 
Škála Projekt získá 0 až 3 body 

Základní definice 
Projekt získá po 1 bodu za každých 10 procent (v rozmězí 10 
– 30%) vlastního spolufinancování věcného plnění dle 
upřesnění níže 

 
Žadatel, který chce získat body v tomto kritériu, musí zahrnout věcné plnění do realizace 
svého projektu. Do výpočtu poměru věcného plnění se nezapočítává celkový rozpočet 
projektu, ale pouze částka vlastního spolufinancování. Až z této částky žadatel vypočítá, jak 
velkou část vlastního spolufinancování zajistí věcným plněním.  

Hodnotitel udělí body dle toho, zda se žadatel zaváže alespoň k zajištění 10% (1 bod), 20% 
(2 body) nebo 30% (3 body) vlastních výdajů na spolufinancování, které zajistí věcným 
plněním.  

Více informací o věcném plnění viz Příručka pro žadatele kap. xxx)   
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Kritérium 9. Víceúčelovost výstupů projektu (široké spektrum uživatelů) (15 bodů) je 
rozděleno na 3 podkritéria: 

Kritérium 9A: Cílové skupiny projektu (5 bodů) 

 
Škála Projekt získá 0 až 5 bodů 

Základní definice 

Body se udělují dle počtu cílových skupin projektu, dle 
způsobu jejich identifikace, dle provázanosti cílových skupin 
s výstupy projektu 

 
Pzn.: Pokud projekt řeší více samostatných celků (např. venkovní dlažba + nová místnost pro spolky 
+ oprava střechy), bude se naplnění kritéria hodnotit jen podle té části, která tvoří největší část 
rozpočtu. 
 
Pro účely hodnocení tohoto kritéria budou hodnotitelé brát v potaz pouze primární cílové 
skupiny projektu. „Primární cílová skupina“ v tomto případě znamená, že jsou na tuto 
skupinu výstupy projektu zaměřeny přímo a ne jen zprostředkovaně.  
Pro zisk jednotlivých bodů je taktéž zásadní: 
- jakým způsobem žadatel cílové skupiny identifikoval 
- jaká je provázanost mezi cílovými skupinami a výstupy projektu 
- jak početná je cílová skupina vzhledem k rozpočtu projektu 
- jak často budou jednotlivé cílové skupiny výstupů projektu využívat.  
Pokud nebudou tyto skutečnosti dostatečně průkazné, logické a přiměřené, nelze body 
udělit. Tyto informace proto musí být v kap. 6.2. Osnovy projektu dostatečně uvedeny.  
 
 

Kritérium 9B: Víceúčelovost výstupů projektu (5 bodů) 

 
Škála Projekt získá 0 až 5 bodů 

Základní definice 
Projekt získá 1 bod za každé 2 účely výstupů projektu dle 
seznamu níže  

 
Pzn.: Pokud projekt řeší více samostatných celků (např. venkovní dlažba + nová místnost pro spolky 
+ oprava střechy), bude se naplnění kritéria hodnotit jen podle té části, která tvoří největší část 
rozpočtu. 
 
Pro metodiku hodnocení tohoto kritéra budou hodnotitelé vycházet z níže uvedeného 
seznamu možných primárních účelů výstupu projektů ve Fichi č.6.  
 
Toto kritérium neřeší samotný účel projektu, tedy to, jaké pozitivní změny chceme realizací 
projektu dosáhnout, ale pouze to, kolika možným účelům budou sloužit výstupy projektu. 
„Primární účel výstupů projektu“ v tomto případě znamená, že jsou na daný účel výstupy 
projektu zaměřeny přímo a ne jen zprostředkovaně. Pro zisk jednotlivých bodů je taktéž 
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zásadní, jak často budou výstupy projektu jednotlivým účelům sloužit. Pokud nebude tento 
poměr přiměřený, nelze body udělit. Tyto informace proto musí být v kap. 6.2. Osnovy 
projektu dostatečně uvedeny.  
 
Projekt získá po 1 bodu za každé 2 účely výstupů projektu dle tohoto seznamu: 
 

a) sportovní vyžití  
b) kulturní vyžití  
c) společenské vyžití (besedy, oslavy, pronájem pro soukromé účely) 
d) poskytování vzdělávání 
e) zázemí pro činnost spolků, sdružování zájmových skupin 
f) prezentace činnosti spolků nebo výsledků práce s dětmi a mládeží 
g) zájmová činnost/volnočasové aktivity dětí a mládeže do 18 let 
h) zapojování, sdružování zdravotně postižených 
i) zlepšování přístupu k informačním zdrojům (knihovny, veřejný internet, informační 

centra apod.) 
j) dlouhodobá bezpečná úschova majetku žadatele 

 
. 

Kritérium 9C: Četnost využití výstupů projektu (5 bodů) 

 
Škála Projekt získá 0 až 5 bodů 

Základní definice 
Projekt získá body dle toho, jak často jsou výstupy projektu 
využívány dle upřesnění níže. 

 
Pzn.: Pokud projekt řeší více samostatných celků (např. venkovní dlažba + nová místnost pro spolky 
+ oprava střechy), bude se naplnění kritéria hodnotit jen podle té části, která tvoří největší část 
rozpočtu. 
 
Pro udělení bodů v tomto kritériu je rozhodující, jak často bude výstupů projektu využíváno 
nehledě na to, kterými cílovými skupinami a pro jaké účely. Do četnosti využití nelze 
započítávat pouhé uskladnění majetku žadatele. 
Žadatel získá body, dle toho k jaké četnosti využití se v kap. 6.2. Osnovy projektu zaváže: 
 
5 bodů získá žadatel za závazek každodenního využití výstupů projektu  
4 body získá žadatel za závazek alespoň obdenního (tedy nejméně 4x týdně) využití výstupů 
projektu  
3 body získá žadatel za závazek využití výstupu projektu alespoň 2x týdně 
2 body získá žadatel za závazek využití výstupu projektu alespoň 1x týdně 
1 bod získá žadatel za závazek využití výstupu projektu alespoň 1x za 14 dní 
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Kritérium 10: Nová/zachovaná funkce v obci a její podíl na celkovém 
rozpočtu (10 bodů) 

 
Škála Uděluje se pouze 2, 3, 5 nebo 10 bodů 

Základní definice 
Projekt získá body dle toho, kterou z níže uvedených 
skutečností splňuje. 

 
Předmětem hodnocení v tomto kritériu je vznik nové, uživatelům prospěšné funkce nebo 
zachování funkce stávající, u níž by nerealizací projektu došlo k zániku a to v obci/místní 
části, která je místem realizace projektu. Body budou uděleny dle toho, kterou nejvýše 
bodovanou skutečnost z výčtu níže projekt splňuje. Body se nesčítají.  

Nová funkce musí být dostatečně významná a identifikovatelná, musí být prokázáno, že 
žádný jiný objekt/zařízení v obci/místní části obce nemůže tuto funkci obstarat. Pokud chce 
žadatel získat body za zachovanou funkci v obci, musí bezpochyby prokázat, že nerealizací 
projektu skutečně dojde do 1 roku k zániku stávající funkce. Pokud na novou/zachovanou 
funkci míří více než 50% (resp. 10%) celkového rozpočtu projektu, musí tuto skutečnost 
žadatel dostatečně v kap. 6.2. Osnovy projektu prokázat. V opačných případech nelze body 
udělit. 

10 bodů získá projekt, který dává vzniknout alespoň 1 nové funkci, která dosud v obci/místní 
části obce není. Na vznik této funkce míří více než 50% celkového rozpočtu projektu 

5 bodů získá projekt, který dává vzniknout alespoň 1 funkci, která dosud v obci/místní části 
obce není. Na vznik této funkce míří méně než 50% avšak více než 10% celkového rozpočtu 
projektu 

3 body získá projekt, který nedává vzniknout nové funkci, ale nerealizací projektu dojde do 1 
roku od podání Žádosti o dotaci k zániku funkce stávající, který dává vzniknout alespoň 1 
funkci, která dosud v obci/místní části obce není. Na zachování této funkce míří více než 50% 
celkového rozpočtu projektu. 

2 body získá projekt, který nedává vzniknout nové funkci, ale nerealizací projektu dojde do 1 
roku od podání Žádosti o dotaci k zániku funkce stávající. Na zachování této funkce míří 
méně než 50% avšak více než 10% celkového rozpočtu projektu. 
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Kritérium 11: Udržitelnost projektu (5 bodů) 

 
Škála Projekt získá 0 až 5 bodů 

Základní definice 
Body budou uděleny dle toho, jak má žadatel promyšlenu/ 
zajištěnu udržitelnost projektu  

 
Udržitelností projektu se v tomto případě má na mysli zajištění životnosti výstupů projektu i 
po jeho ukončení. Tedy, jak bude dále s podpořenou investicí nakládáno, jak bude zajištěna 
její funkce a účel deklarovaný v projektu, jaké organizační, lidské, finanční a další zdroje 
budou zajištěny, aby byly výstupy projektu dlouhodobě udrženy, jak budou výstupy projektu 
zasazeny do širšího rámce současných i budoucích aktivit žadatele.  
 
Předmětem hodnocení bude  
a)zajištění udržitelnosti projektu po dobu vázanosti projektu na účel, tedy 5 let od podpisu 
Dohody o poskytnutí dotace (jedná se o základní podmínku Programu a její nesplnění může 
vést až k vrácení celé dotace, podrobnosti viz Příručka pro žadatele kap. 1.1.5. Podmínka 2. a 3.).  
b) výhled zajištění udržitelnosti projektu i po uplynutí doby vázanosti projektu na účel 
 
Hodnotitel na základě svého uvážení udělí projektu 0 až 5 bodů dle toho, jak má žadatel 
zajištěnu udržitelnost projektu. 
Hodnotitelé mohou v tomto kritériu srovnávat jednotlivé Žádosti dané Fiche mezi sebou 
navzájem a hodnocení tomuto srovnání přizpůsobit.   
 
 

Kritérium 12: Soulad s místní strategií (10 bodů) 

 
Škála uděluje se pouze 0, 1, 9 nebo 10 bodů 

Základní definice 

9 bodů získá projekt, jenž je v souladu s příslušnými 
pasážemi rozvojového dokumentu obce, kde se projekt 
realizuje  
1 bod získá projekt, jenž je v souladu s příslušnými pasážemi 
rozvojového dokumentu mikroregionu, kde se projekt 
realizuje  
10 bodů získá projekt, jenž je v souladu s oběma 
rozvojovými dokumenty 

 
Pro účely hodnocení tohoto kritéria je potřeba nejprve definovat rozvojový dokument 
obce/mikroregionu, na jehož katastrálním území se projekt realizuje. Takovýto strategický 
dokument musí splňovat nejméně tyto podmínky: 

- Dokument byl vytvořen na základě sofistikované odborné analýzy 



Metodický pokyn pro hodnocení projektů  
 

                                                
 

 
 
 

   Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 
 

15 

- Z dokumentu jsou patrné priority, vize, nástroje, cíle rozvoje a jejich vnitřní 
provázanost 

- Dokument musí obsahovat nejméně seznam akcí programu obnovy na úseku 
osvětových, kulturních a společenských akcí, akcí k rozvoji hospodářství, akcí k 
zachování, obnově a udržování venkovské zástavby, akcí k úpravě veřejných 
prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury a akcí k 
ochraně a obnově kulturní krajiny  

- Dokument musí být schválen nejméně pro časový úsek 3 roky od data schválení 
zastupitelstvem obce/valnou hromadou mikroregionu  

- Dokument je aktuální v době podání Žádostí o dotaci 
Samotný rozvojový dokument není předmětem hodnocení, musí ovšem splňovat výše 
uvedené znaky. Pokud rozvojový dokument tyto znaky nesplňuje, nemohou být body 
uděleny. K prokázání této skutečnosti doporučujeme přiložit rozvojový dokument 
v elektronické podobě na CD či DVD, rozhodně je zbytečné ho přikládat celý v papírové 
podobě. 
 
Předmětem hodnocení tohoto kritéria je jednoznačně prokázaný soulad s rozvojovým 
dokumentem obce/mikroregionu, a to nejlépe v podobě konkrétních ocitovaných pasáží, 
které tento soulad prokazují. V případě, že žadatel přiloží pouze celý rozvojový dokument, 
musí v kap. 6.2. uvést přesná místa, kde hodnotitel daný soulad nalezne. V opačném případě 
body nemohou být uděleny. 
 
10 bodů tak získá projekt, který prokáže zároveň soulad s rozvojovými dokumenty obce i 
mikroregionu, na jehož katastrálním území se projekt realizuje dle podmínek výše 
 
9 bodů získá projekt, který prokáže soulad pouze s rozvojovým dokumentem obce, na jejímž 
katastrálním území se projekt realizuje dle podmínek výše 
 
1 bod získá projekt, který prokáže soulad pouze s rozvojovým dokumentem mikroregionu, na 
jehož katastrálním území se projekt realizuje dle podmínek výše 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodický pokyn pro hodnocení projektů  
 

                                                
 

 
 
 

   Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 
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Kritérium 13: Celková výše požadované dotace (3 body) 

 
Škála Projekt získá 0 až 3 body 

Základní definice 
Body budou uděleny dle absolutní výše požadované dotace 
dle škály níže 

 
Předmětem tohoto kritéria je zvýhodnění projektů, které požadují nížší částku dotace. 
Kritérium se nijak nevztahuje k celkovému rozpočtu projektu (řádek 3. Str. 2 Formuláře 
Žádosti) ani k procentní míře dotace (řádek 7. Str. 2 Formuláře Žádosti), ale pouze 
k absolutní výši požadované dotace (řádek 8. Str. 2 Formuláře Žádosti).  

3 body získá projekt, u nějž je požadovaná výše dotace nižší než 300.000,- Kč 

2 body získá projekt, u nějž je požadovaná výše dotace nižší než 600.000,- Kč 

1 bod získá projekt, u nějž je požadovaná výše dotace nižší než 900.000,- Kč 

 

 

 

Pzn.: Fiche uvádí v Řádku 26 taktéž postup při shodném počtu bodů: 
 
Při shodném počtu bodů budou preferovány projekty, které jsou realizovány na 
katastrálním území obce s menším počtem obyvatel.  
Výsledný počet bodů se stanovuje jako průměr bodového hodnocení jednotlivých 
hodnotitelů zaokrouhlený na jedno desetinné místo. 
Počet obyvatel bude odvozen z oficiálních statistik Českého statistického úřadu k 31.12. 
2008. 
V případě realizace projektu na katastrálním území více obcí bude počet obyvatel vypočítán 
jako průměr počtu obyvatel všech dotčených obcí. 
 
 
Tento metodický pokyn byl vytvořen Poradní skupinou MAS Revitalizace obcí a Kanceláří MAS. 
Metodický pokyn byl schválen Programovým výborem MAS dne 5. bžezna 2009. 
 
Vydala: MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 6. března 2009, verze01 
 


