PARTNERSTVO
MURÁNSKA PLANINA – ČIERNY HRON
Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec

Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“
HODNOTIACE KRITÉRIÁ
P.č.

KRITÉRIUM

1.1

Je žiadosť úplná (obsahuje formulár, ktorého súčasťou je
podrobný rozpočet, komentár k rozpočtu a povinné prílohy) ?

1.2

Bola žiadosť pred podaním konzultovaná?

1.3

Bola žiadosť podaná do termínu uzávierky (31.05.2014) ?

1.4

Je žiadosť v súlade s opatreniami Grantového programu ?

1.5

Je žiadateľ členom Partnerstva MP-ČH a o minimálne 1 rok?

1.6

Má žiadateľ vysporiadané záväzky voči štátu, miestnej
samospráve a Partnerstvu MP - ČH ?

1.7

Termín realizácie projektu je v rozpätí 1.7.2014 - 31.10.2014

1.8

Má projekt zabezpečenú povinnú výšku spolufinancovania ?

1.9

Je realizácia aktivít v území Partnerstva MP - ČH ?

1.10

Je v projekte zabezpečená publicita a informovanosť?

1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

2.2

2.3
2.4

ÁNO

NIE

Pri žiadostiach investičného charakteru
Má žiadateľ vysporiadané vlastnícke vzťahy (list vlastníctva,
nájomná zmluva na 5 kalendárnych rokov) ?
Zachováva projekt miestnu symboliku územia a jednotný
propagačný rámec Partnerstva? ?
Má projekt šetrný a proaktívny prístup k prírode a krajine
územia?
Má projekt, ktorého aktivity budú realizované v Národnom
parku Muránska planina a v jeho ochrannom pásme doložené
písomné stanovisko NPMP ?
MAXIMÁLNE 20 BODOV

2.1

Netýka
sa

POČET BODOV (0÷5)

Projekt podporuje rozvoj nehmotnej kultúry a tradícií, alebo
rozvoj života v obci a území Muránska planina - Čierny Hron
Projekt má všeobecne prospešný charakter a je realizovaný aj
dobrovoľnou prácou občanov.
Projekt zveľaďuje kultúrne, historické a technické pamiatky,
zveľaďuje, alebo buduje nové oddychové zóny alebo drobnú
infraštruktúru , ktoré zabezpečia skvalitnenie ponuky
cestovného ruchu v území.
Projekt prispieva k propagácii územia MP-ČH.

VYHODNOTENIE ŽIADOSTI
1. Všetky požadované kritériá musia byť splnené, t.z. odpoveď „Netýka sa“ alebo ÁNO pri každom
uvedenom bode.
2. V prípade, že žiadosť nebude spĺňať minimálne 1 kritérium bude vyradená z ďalšieho hodnotenia.
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