Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron
Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec

Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“

HODNOTIACI HÁROK odborného hodnotiteľa
Hodnotený projekt:
Hodnotiteľ:
Dátum hodnotenia:
VYLUČOVACIE KRITÉRIÁ (podmienky poskytnutia príspevku)
Je žiadosť úplná (obsahuje formulár, ktorého súčasťou je podrobný rozpočet, komentár k rozpočtu a povinné
1.1
prílohy) ?
1.2

Je žiadosť v súlade s opatreniami Grantového programu ?

1.3

Termín realizácie projektu je v súlade s výzvou ?

1.4

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

1.5

Je realizácia aktivít v území Partnerstva MP - ČH ?

1.6

Bola žiadosť pred podaním konzultovaná?

1.7

Deklaruje žiadateľ minimálne povinnú výšku spolufinancovania (rozpočet projektu) ?

1.8

Ak je to relevantné, má projekt, ktorého aktivity budú realizované v Národnom parku Muránska planina a v
jeho ochrannom pásme doložené písomné stanovisko NP MP ?

1.9

Sú výstupy projektu verejne dostupné ?

Áno / Nie

Pri žiadostiach investičného charakteru
1.10

Má žiadateľ vysporiadané vlastnícke vzťahy (list vlastníctva, nájomná zmluva na 5 kalendárnych rokov, súhlas
vlastníka na dobu minimálne 5 kalendárnych rokov) ?

Výsledok hodnotenia VYLUČOVACÍCH kritérií:
1. Všetky požadované vylučovacie kritériá musia byť splnené, t.z. odpoveď ÁNO pri každom uvedenom bode
2. V prípade, že žiadosť nebude spĺňať minimálne 1 vylučovacie kritérium, bude vyradená z ďalšieho hodnotenia

BODOVACIE KRITÉRIÁ
2.1 Kvalita projektu - opis, jeho ciele a prínos pre územie Partnerstva MP-ČH
(východisková situácia a problémy, ktoré chcú projektom riešiť; prínos projektu; lokalita; aktivity; spôsob
zapojenia dobrovoľníkov) - max.10 bodov
2.2 Ciele a aktivity zabezpečujú rozvoj kultúry a tradícií, alebo rozvoju života v obci a území Partnerstva MP-ČH:
0 bodov - projekt neprispieva k rozvoju kultúry a tradícií, alebo rozvoju života v obci ani území Partnerstva
MP-ČH
3 body - projekt prispieva k rozvoju kultúry a tradícií, alebo rozvoj života v obci a území Partnerstva MP-ČH
5 bodov - projekt prispieva k rozvoju kultúry a tradícií ako aj k rozvoju života v obci a území Partnerstva MPČH
- v prípade projektu na technickú dokumentáciu, hodnotí sa charakter výstupu dokumetácie

2.3 Zachovanie miestnej symboliky (architektúra, folklór, príroda....):
0 bodov - projekt nezachováva miestnu symbiliku
3 body - projekt obsahuje prvky miestnej symboliky
5 bodov - projekt je zameraný prioritne na zachovanie miestnej symboliky
- v prípade projektu na technickú dokumentáciu, hodnotí sa charakter výstupu dokumetácie

Počet bodov

2.4 Všeobecne prospešný charakter projektu:
0 bodov - nie je
3 body - obsahuje prvky všeobecnej prospešnosti
5 bodov - projekt je výhradne cielený ako verejne / všeobecne prospešný
- v prípade projektu na technickú dokumentáciu, hodnotí sa charakter výstupu dokumetácie
2.5 Šetrný a proaktívny prístup projektu k prírode a krajine:
0 bodov - nie je, neobsahuje žiadne prvky šetrného a proaktívneho prístupu k prírode a krajine
3 body - projekt obsahuje prvky šetrného a proaktívneho prístupu k prírode a krajine
5 bodov - projekt je cielene zameraný na riešenie problémov príroda a krajiny
- v prípade projektu na technickú dokumentáciu, hodnotí sa charakter výstupu dokumetácie
2.6 Konkurencieschopnosť regiónu, prípadne zatraktívnenie územia obce a územia Partnerstva MP-ČH, alebo
využitie miestnych kapacít:
1 bod - projekt prispieva k zatraktívneniu územia obce, ale nevyužíva miestne kapacity pri jeho realizácii
3 body - projekt prispieva k zatraktívneniu územia obce a využíva miestne kapacity pri jeho realizácii
5 bodov - projekt prispieva k zatraktívneniu širšieho územia územia Partnerstva MP-ČH a využíva miestne
kapacity pri jeho realizácii
- v prípade projektu na technickú dokumentáciu, hodnotí sa charakter výstupu dokumetácie
2.7 Počet odpracovaných hodín projektu dobrovoľnou prácou občanov:
0 bodov - 0 hodín dobrovoľníckej práce na projekte
3 body - počet hodín tvorí 10% spolufinancovania projektu
4 body - počet hodín tvorí 11-30% spolufinancovania projektu
5 bodov - počet hodín tvorí 31% a viac spolufinancovania projektu
2.8 Rozpočet projektu (prehľadný a podrobný, rozdelený podľa položiek, vysvetľuje opodstatnenosť jednotlivých
položiek):
0 bodov - Rozpočet projektu pokrýva realizáciu všetkých činností. Žiadateľ má zabezpečené dostatočné
zdroje na zabezpečenie úspešnej realizácie. Žiadateľ určil výšku spolufinancovania s malými nepresnosťami,
rozpočet obsahuje matematické chyby;
3 body - Rozpočet projektu veľmi dobre zabezpečuje realizáciu projektu, reálne odpovedá zabezpečovaným
činnostiam, spolufinancovanie je určené správne rozpočet je bez chýb;
5 bodov - Rozpočet projektu vynikajúco pokrýva realizáciu všetkých projektovaných činností. Žiadateľ má
zabezpečené dostatočné zdroje na zabezpečenie úspešnej realizácie. Žiadateľ určil výšku spolufinancovania
správne. Rozpočet neobsahuje matematické chyby.
2.9 Miera spolufinancovania (% zhodnotenie spolufinancovania projektu):
1 bod - 20% spolufinancovanie projektu
2 body - 21-30% spolufinancovanie projektu
3 body - 31- 40% spolufinancovanie projektu
4 body - 41-50% spolufinancovanie projektu
5 bodov - 51% a viac spolufinancovanie projektu
2.10 Spôsob a miera propagácie Partnerstva MP-ČH:
2 body - označenie Logom Partnerstva MP-ČH a informácio o tom, že projekt je podporený v rámci
Grantového programu
3 body - propagácia aj prostredníctvom iných webových stránok
5 bodov - propagácia prostredníctvom iných webových stránok a zároveň regionálnej tlače
Výsledok hodnotenia BODOVACÍCH kritérií (max 55 bodov):
Komentár
(v prípade potreby) :

Podpis hodnotiteľa:

0

