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Kritéria pro hodnocení žádostí 

 

Celkový počet bodů k rozdělení se pohybuje na škále -10 až 100 (125 u programu Partnerská 

spolupráce). Hodnotitelé posuzují způsobilost žadatele a kvalitu, proveditelnost, příp. rizika projektu, 

přičemž každý bodový příděl musejí krátce zdůvodnit. V 6-8 kritériích mají k dispozici až 100 (resp. 

125) bodů. Kritérium č. 6 (vyhodnocení již dříve poskytnutých dotací od SML) posuzuje správce 

programů FRS při formální kontrole projektů a informuje hodnotitele o fixním bodovém přídělu (od -

10 do 0 bodů).  

Zjistí-li se kdykoliv v průběhu hodnocení, že projekt nenaplňuje některou základní podmínku podpory, 

nepatří svou charakteristikou do žádného z programů fondu, porušuje dobré mravy či principy 

hospodárnosti, správní rada jej s řádným odůvodněním k podpoře nedoporučí. 

1. Žadatel (0 – 10 bodů)  

 Žadatel se zkušenostmi a předpoklady pro dobrou realizaci projektu (6-10 b.). Aktivní činnost 

žadatele v souvislosti se zaměřením projektu je doložitelná alespoň po dobu 3 let. 

 Žadatel s předpoklady pro dobrou realizaci projektu (1-5 b.). Žadatel aktivně působí 

v souvislosti se zaměřením projektu alespoň 1 rok nebo může doložit aktivní účast 

v relevantním projektu či organizaci. 

 Problematický či zcela neznámý žadatel (0 b.). Žadatel v souvislosti se zaměřením projektu 

dosud aktivně nepůsobil, jedná se o nového žadatele nebo jsou důvodné pochybnosti o jeho 

předpokladech pro dobrou realizaci projektu.  

2. Přínos projektu (0 – 30 bodů)  

 Cíle projektu plně korespondují s účelem vyhlášeného programu. Potřeba realizace projektu a 

požadovaných prostředků je odůvodněná. Projekt lze chápat jako příklad dobré praxe (21-30 

b.).  

 Projekt by měl být přínosem, přes dílčí otázky či nejasnosti by měl mít pozitivní dopad. Cíle 

jsou v zásadě v souladu s účelem vyhlášeného programu. (11-20 b.).  

 Součástí projektu jsou vedle přínosných aktivit také aktivity sporné, nejasné či jinak 

problematické. Výsledek a přínos projektu nelze přesně odhadnout. V souladu s účelem 

vyhlášeného programu je pouze částečně. (1-10 b.).  

 Projekt nemá žádný přínos, nebo má jen minimální. Cíle projektu nekorespondují s účelem 

vyhlášeného programu (0 b., projekt nebude dále hodnocen).  

3. Kvalita zpracování projektu (0 – 20 bodů)  

 Všechny fáze projektu jsou jasně a srozumitelně popsány. Jednotlivé aktivity korespondují se 

stanoveným záměrem a cíli. Žádost obsahuje všechny informace podstatné pro její posouzení. 

(16-20 b.).  

 Všechny fáze projektu jsou jasně a srozumitelně popsány. Jednotlivé aktivity částečně 

korespondují se stanoveným záměrem a cíli (11-15 b.).  

 Nejsou zcela jasně a srozumitelně popsány některé fáze projektu. Záměr a cíle jsou v zásadě v 

souladu se zvolenými aktivitami (6-10 b.).  

 Projekt je zmatečný, příp. není popsána některá z fází projektu. Záměr a cíle jsou definovány 

nejasně nebo bez souladu s aktivitami (0-5 b.).  

 

4. Dopad projektu a jeho cílová skupina (0 – 20 bodů)  

 Projekt a jeho výsledky mají významný přínos pro jasně definovanou potřebu, cílovou skupinu 

či prioritu v dané lokalitě v delším časovém horizontu (13-20 b.).  

 Projekt a jeho výsledky mají přínos pro danou lokalitu či cílovou skupinu (6-12 b.).  

 Projekt a jeho výsledky mají dílčí nebo malý přínos pro danou lokalitu či cílovou skupinu (0-5 

b.).  
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5. Rozpočet projektu (0 – 20 bodů)  

 Rozpočet je přehledný, neobsahuje nezdůvodněné či nadhodnocené položky a odpovídá 

aktivitám a cílům projektu (16-20 b.).  

 Rozpočet je přehledný a jasný, některé položky jsou mírně nadhodnocené. (11-15 b.).  

 Rozpočet je nepřehledný, některé položky jsou nadhodnocené či málo zdůvodněné. (6-10 b.).  

 V rozpočtu chybí některé části, případně jsou v nesouladu s vyhlášeným programem. Položky 

značně neodpovídají zvoleným aktivitám (0-5 b.).  

Položky nadhodnocené či nepřiměřené hodnotitel zároveň navrhne příslušným způsobem upravit. 

6. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních ujednání (-10 – 0 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil smluvní ujednání, např. 

nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů)  

 žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. opožděným dodáním 

vyúčtování dotace (-5 bodů)  

 žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. jde o zcela nového 

žadatele (0 bodů) 

 

Specifická kritéria pro program Partnerská spolupráce 

7. Kvalita partnerství (0-15 b.) 

Projekt získá body za každou následující splněnou podmínku, body se sčítají. 

a. Jedná se o nově navázané partnerství, tj. bylo uzavřeno méně než 6 měsíců před podáním žádosti 

+ 4b 

b. Partnerství se v čase vyvíjí (nové náplně aktivit, přínosy projektu se sčítají nebo stupňují) +4b 

c. V rámci spolupráce vznikají reálné hmotné či nehmotné trvalé výstupy, které nesou přínos i 

jiným osobám než účastníkům +4b 

d. V rámci partnerství dochází k fyzickému setkávání účastníků projektů, účastníci v reálném čase 

spolupracují na společných úkolech +3b 

8. Počet aktivních účastníků projektu (0-10 b) 

 Aktivit projektu se prokazatelně aktivně účastní více než 10 fyzických osob +10b 

 Aktivit projektu se účastní 5-10 fyzických osob +5b 

 Aktivit projektu se účastní méně než 5 osob 0 b 

 

Specifické kritérium pro program Podpora místních komunit 

7. Veřejný prospěch (vylučovací kritérium; ano-ne) 

 Podpořený projekt či jeho výstupy slouží veřejnosti či mohou být přístupné dalším osobám z řad 

veřejnosti či komunity, a to kdykoliv nebo za splnění předem stanovených nediskriminačních 

podmínek. Nejedná se o investici na výhradně soukromém majetku. (ano/ne) 


