HODNOTITELSKÁ TABULKA

Dokument:
PŘÍLOHA L POKYNŮ PRO ŽADATELE

Způsob realizace:
Grantové schéma – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu –
VS a NNO – podopatření 4.1.2 VS a NNO SROP

Vyhlašovatel:
Olomoucký kraj

Hodnotitelská tabulka pro podopatření 4.1.2 – VS a NNO
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PŘÍLOHA L POKYNŮ PRO ŽADATELE – GRANTOVÉ SCHÉMA ZAMĚŘENÉ NA PODPORU REGIONÁLNÍCH A MÍSTNÍCH SLUŽEB
CESTOVNÍHO RUCHU – VEŘEJNÉ SUBJEKTY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE – PODOPATŘENÍ 4.1.2 VS A NNO SROP – HODNOTITELSKÁ
TABULKA

1. Schopnosti a zkušenosti žadatele
1.1 Jaká je předchozí zkušenost žadatele
s realizací (řízením) obdobného typu
akcí?
Počet doložených (jakýchkoli – vlastních i v
partnerství) již (z)realizovaných akcí. Každá
doložená reference á = 0,5 bodu včetně právě
realizovaných akcí).

15%
Max. 5
bodů
z toho:
+ 0 - 1,5
bodu

Typový soulad věcné stránky u doložených
referencí vlastních akcí (akce svým zaměřením
odpovídají typům akcí uvedených v dodatku pro
dané opatření). Odpovídá-li 1 akce = 0,5 b,
odpovídají-li min. 2 akce = 1 b.

+ 0 - 1 bod

Finanční rozsah u všech vlastních doložených
referencí akcí (velikost akce/í je min. 80%
celkové velikosti předpokládaných nákladů
akce. U akcí v partnerství je to vztahováno na
podíl žadatele této akce, za každou akci
odpovídající svou velikostí á = 0,5 b).

+ 0 – 1,5
bodu

Žadatel již v minulosti zrealizoval vlastní akci
s dotací z veřejných prostředků (české dotační
programy, předvstupní nástroje Phare, ISPA,
Sapard aj.). Stačí doložit min. u 1 akce, a to
jako předkladatel nebo partner)

+ 0 nebo 0,5
bodu

Využití partnerství (dle definice SROP) při
realizaci akce (uvedení partnerství u min. 1
akce, a to s kontaktem = 0,5 b).

+ 0 nebo 0,5
bodu

Žadatel podle předložených referencí nemá
dostatečné zkušenosti s řízením akcí
(reference nedoložil, nebo nejsou
relevantní).

Bodové
ohodnocení

0 bodů

Žadatel předloží reference o již realizovaných
akcích (rozumí se tím akce, které žadatel přímo
zrealizoval či realizuje, nebo na kterých se
podílel/lí jako partner).
Jsou posuzovány všechny doložené projektové
reference dle výše uvedených kritérií.
U druhé podotázky (Typový soulad věcné
stránky...) jsou za relevantní akce považovány
jen ty, které svým charakterem odpovídají
předkládané akci a které lze zařadit mezi
ELZA –
typové akce v rámci daného podopatření.
Žadatel II +
Žadatel může doložit i ty akce, na jejichž
tabulka
realizaci se podílel ve spolupráci s externím
„Reference
subjektem, v takovém případě je ale nutné
projektu“
uvést přesné zapojení žadatele (např. řízení
akce, kontrola realizace a financování nákladů
akce). Dále může žadatel uvést akce i jiných
předkladatelů, na kterých se již dříve podílel, za
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předpokladu finanční účasti žadatele
PŘÍLOHA L POKYNŮ PRO ŽADATELE – GRANTOVÉ SCHÉMA ZAMĚŘENÉ NA PODPORU REGIONÁLNÍCH A MÍSTNÍCH SLUŽEB
v minimálním
10 %
(dle podílu
na – PODOPATŘENÍ 4.1.2 VS A NNO SROP – HODNOTITELSKÁ
CESTOVNÍHO
RUCHU – rozsahu
VEŘEJNÉ SUBJEKTY
A NEZISKOVÉ
ORGANIZACE
TABULKA
rozpočtu akce).
Informace o akci vyplní žadatel nejlépe
strukturovaně v žádosti ELZA a dále použije

