HODNOTITELSKÁ KOMISE PRO VÝBĚR PROJEKTŮ
Číslo a název Fiche: 1 Infrastruktura
Max.
počet
bodů
0
6
1
2
2
0

Povinná preferenční kritéria
1. Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa (dle
metodiky v příloze 6. Pravidel pro opatření IV.1.2.)
2. Uplatňování inovačních přístupů.
3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na
součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví
místního hospodářství.
4. Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.
5. Zaměření dopadů projektu na ženy.
6. Projekty se zkrácenou dobou realizace tzn. méně než
12 měsíců (platí pro výzvy v letech 2007, 2008, 2009).
Preferenční kritéria stanovená MAS
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7.Rozpočet odpovídá plánovaným výdajům a je to doloženo
výsledky výběrového resp. poptávkového řízení (dle
pravidel PRV):
a) je provedeno výběrové řízení
6b
b) je provedeno poptávkové řízení 3b
c) není hotové poptávkové ani výběrové řízení 0b
8.Projekt navazuje na dosavadní aktivity související s
projektem nebo na něj bude navázáno v další etapě. Nutno
doložit min. jedním z těchto dokumentů: kolaudační
rozhodnutí, stavební povolení, strategie rozvoje, usnesení
zastupitelstva.
9. Pozitivní dopad realizace projektu na životní prostředí:
a) projekt přispívá k odstranění ekologické zátěže nebo
kultivaci zanedbaného území 4b
b) projekt rozšiřuje významně využití stávajícího veřejného
prostranství 3b
c) projekt kultivuje stávající veřejné prostranství, nedochází
však k výrazné změně jeho využití 2b
d) projekt podporuje obnovu nebo výstavbu kanalizace,
vodovodu, ČOV 4b
10.Žadatel řádně odůvodní potřebnost realizovaného
projektu v obci + prezentace:
a) kvalitní zpracování projektu po administrativní stránce 1b
b) prezentace projektu - obhajoba 1b
c) odůvodnění potřebnosti projektu max. 3b
11. Význam projektu pro území MAS KJH:
a) projekt má vliv na významnou část MAS 6b
b) projekt má význam pro spádové okolí obce, ve které je
realizován 4b
c) projekt má význam pro jednu obec 2b

Přidělené
body

4

2
2

12. Žadatel je členem MAS a plní povinnosti vyplývající
z partnerské smlouvy:
a) žadatel je aktivním členem MAS 4b
b) žadatel je členem MAS 2b
c) žadatel není členem MAS 0b
13.Opakovaně podaný projekt, který úspěšně prošel
admin. kontrolou a byl vybrán jako náhradník.
14. Zajištění následné propagace projektu a MAS nad
rámec povinné propagace.
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