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I. Pravidla pro hodnocení a výběr projektů  

1. Příprava na hodnocení projektů výběrovou komisí 

a)  Programový výbor schválí pro výběrovou komisi: 

 Bodovací kritéria pro výběr projektů na základě preferenčních kritérií stanovených ve 
Fichích. 

 Manuál pro hodnotitele. 

 Termín a místo zasedání výběrové komise. 

 

b) Sekretariát MAS pro jednání výběrové komise připraví tyto podklady: 

 Seznam všech přijatých žádostí. 

 Hodnotící zprávy MAS o kontrole přijatelnosti u všech žádostí, které prošly kladně 
administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. 

 Žádosti o dotace včetně všech příloh. 

 Formuláře pro bodování jednotlivých projektů 

 

c)  Každý člen výběrové komise podepisuje „Etický kodex členů výběrové komise  

MAS 21, o. p. s.“ 

 

2. Způsob bodování (hodnocení) v návaznosti na preferenční kritéria 

a)  Hodnocení projektů provede výběrová komise na základě preferenčních kritérií. 
Hodnoceny budou pouze projekty, které prošly kladně administrativní kontrolou a 
kontrolou přijatelnosti na MAS .  

b) Členové výběrové komise hodnotí žádosti na základě písemných podkladů a 
veřejného slyšení. 

c)  Každý člen výběrové komise obdrží v předstihu tyto písemné podklady: 

 Seznam přijatých žádostí 

 Hodnotící zprávy MAS o kontrole přijatelnosti u všech žádostí, které prošly 
kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS 

 Žádosti o dotace včetně všech příloh 

  Formuláře pro bodování jednotlivých projektů 

d) Členové výběrové komise jsou povinni seznámit se s předloženou dokumentací. 

e) Veřejné slyšení je součástí jednání výběrové komise. 

 

Jednání výběrové komise: 

Veřejná část jednání: 
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 V úvodu jednání se uskuteční veřejné slyšení žadatelů před výběrovou komisí a 
zájemci z řad veřejnosti. Veřejné slyšení žadatelů slouží výběrové komisi ke 
správnému pochopení projektu. 

 Každý žadatel dostane max. 15 min. prostor k představení projektu včetně 
zodpovězení dotazů jak výběrové komise, tak z řad ostatních přítomných. 

Neveřejná část jednání: 

 Předseda výběrové komise ve spolupráci s manažerem MAS rozdělí projekty 
členům výběrové komise tak, aby každý projekt hodnotili nejméně 3 členové 
komise a aby byl současně vyloučen střet zájmů. 

 Každý člen obdrží bodovací protokoly pro jednotlivý projekt. 

 Členové výběrové komise ohodnotí přidělené projekty na základě preferenčních 
kritérií, která jsou platná pro konkrétní Fichi a to od 0 do maximálního počtu 
bodů, uvedeného u jednotlivého kritéria. Bodování (hodnocení) provede člen 
výběrové komise na základě informací získaných z předložené dokumentace, 
případně z doplňujících informací, získaných dotazy v průběhu veřejného slyšení. 

 Členové výběrové komise hodnotí projekty každý sám. V průběhu samotného 
hodnocení mohou kontaktovat pouze manažera MAS.   

 Každý hodnotitel ke každému projektu, který hodnotil, spočítá výsledný součet 
bodů, podepíše protokol a předá jej předsedovi výběrové komise  

 Předseda výběrové komise společně s manažerem MAS překontrolují výsledné 
součty, zapíší je do připraveného protokolu a dopočítají průměrnou výslednou 
bodovou hodnotu pro každý hodnocený projekt. Na základě těchto hodnot 
potom projekty seřadí v rámci každé Fiche v pořadí od nejlépe hodnoceného k 
nejhůře hodnocenému.  

 Podle sestaveného pořadí a s ohledem na výši finanční alokace na výzvu, 
vypracuje výběrová komise návrh Seznamu vybraných žádostí a návrh Seznamu 
nevybraných žádostí s uvedením bodového zisku a čísla Fiche, které doporučí ke 
schválení Programovému výboru. Tímto okamžikem končí zasedání výběrové 
komise. 

 V případě rovnosti bodů rozhoduje – postupuje se sestupně: 

1. Žadatel dosud neobdržel podporu z programu LEADER. 

2. Nižší finanční požadavek žadatele v Kč. 

3. Míra požadované podpory (dotace) v % (preferuje se nižší požadavek). 

4. Datum a čas zaevidování žádosti na MAS.   

 

3. Postup při výběru projektů 

a) Nejpozději následující pracovní den po jednání výběrové komise proběhne zasedání 
programového výboru za účasti předsedy výběrové komise, který seznámí 
programový výbor s výsledky hodnocení projektů. 
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b) Programový výbor rozhodne, které projekty budou vybrány k registraci na 
Regionálním odboru Státního zemědělského fondu (RO SZIF). 

c) Rozhodování se řídí těmito zásadami: 

- Musí být respektováno pořadí, v jakém jsou projekty v rámci příslušné  Fiche   
seřazeny   dle bodového hodnocení. 

- Musí se respektovat alokace stanovená na danou výzvu. Alokace se nesmí překročit, 
ale může se nedočerpat v případě, že nebylo podáno dostatek projektů, které 
splnily kritéria přijatelnosti. 

d)  Programový výbor může přihlédnout k možnosti zvýšení vlastního spolufinancování 
projektu žadatelem, které vyplyne z textu projektu nebo z informací žadatele 
z veřejného slyšení. 

 

4. Následné postupy po výběru projektů 

a) Ze zasedání výběrové komise a jednání programového bude vypracován: 

 - seznam hodnocených žádostí s uvedením bodového zisku a čísla Fiche 

 - seznam vybraných žádostí 

 - seznam nevybraných žádostí  

 - zápis z jednání výběrové komise 

 - zápis z jednání programového výboru 

b) Seznam vybraných a nevybraných žádostí bude zveřejněn na stránkách MAS 21, o. p. 
s. do 5 pracovních dnů od rozhodnutí programového výboru. 

c) Po výběru projektů předá MAS k registraci projekty uvedené na seznamu vybraných 
žádostí na Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu v Ústí nad 
Labem a to nejpozději do posledního možného dne registrace, které bude stanoveno 
ministerstvem zemědělství. 
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II. Bodovací kritéria pro výběr projektů na základě preferenčních kritérií 

stanovených ve Fichích 

a) Bodovací kritéria pro výběr projektů na základě preferenčních kritérií stanovených ve 

Fichi č. 1 – Atraktivní a dostupná obec 

Bodové hodnocení -  hodnotitel/projekt – Fiche č. 1 

Číslo Preferenční kritérium Bodovací 

škála 

Udělené 

body 

1. 

Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa dle definice 
v příloze 2 Metodiky pro tvorbu Fichí a spec. podmínek opatření 
IV. 1. 2.  

0 - 10 

 

- Projekt nevytváří žádné trvalé pracovní místo – 0 bodů 

- Za každé jedno nové trvalé pracovní místo 2 body, max. 10 
bodů 

2. 

Uplatňování inovačních přístupů. 

0 - 10 

 

- Není uplatňován žádný inovační přístup – 0 bodů 

- Projekt uplatňuje inovační přístup (projekt je v místě nový, 
přináší změnu a novátorské způsoby) – 10 bodů 

3. 

Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na 

součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního 

hospodářství. 

0 - 10 

 

- Není uplatňováno víceodvětvové navrhování a provádění 
projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty 
z různých odvětví místního hospodářství – 0 bodů 

- Na přípravě projektu nebo jeho realizaci spolupracuje 
partner/partneři z odlišného sektoru, kteří mají k projektu 
vztah a výstupy projektu ho ovlivní – 10 bodů. 

4. 

Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let. 

0 - 10 

 

- Projekt nemá žádný dopad na mladé lidi do 30 let – 0 bodů 

- Projekt má částečný dopad na mladé lidi do 30 let – 5 bodů 

- Projekt má přímý dopad na mladé lidi do 30 let – 10 bodů 

5. 

Zaměření dopadů projektu na ženy. 

0 - 10 

 

- Projekt nemá žádný dopad na ženy – 0 bodů 

- Projekt má částečný dopad na ženy – 5 bodů 

- Projekt má přímý dopad na ženy – 10 bodů 
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Číslo Preferenční kritérium Bodovací 

škála 

Udělené 

body 

6. 

Projekt řeší technickou nebo vodohospodářskou infrastrukturu 

0 - 10 

 

- Projekt neřeší technickou ani vodohospodářskou 
infrastrukturu – 0 bodů 

- Realizací projektu je vytvořena nová technická nebo 
vodohospodářská infrastruktura – 5 bodů 

- Žadatel rekonstruujestávající technickou nebo 
vodohospodářskou infrastrukturu – 10 bodů 

7. 

Projekt má vliv na zlepšení vzhledu obce (obnova a vytváření 
veřejných prostranství obce) 

0 - 10 

 

- Realizace projektu neovlivní vzhled obce – 0 bodů 

- Realizací projektu se zlepší vzhled obce – 5 bodů 

- Realizací projektu se zlepší vzhled obce a současně se zvýší 
účelová hodnota veřejného prostranství (mobiliář pro děti, 
seniory, běžný venkovní mobiliář, atd.) – 10 bodů 

8. 

Projekt zvyšuje dopravní bezpečnost v obci. 

0 - 10 

 

- Projekt nemá žádný vliv na zvýšení dopravní bezpečnosti 
v obci – 0 bodů 

- Projekt má částečný vliv na zvýšení dopravní bezpečnosti v 
obci – 5 bodů 

- Projekt má přímý vliv na zvýšení dopravní bezpečnosti obce 
– 10 bodů 

Celkem Max. 80  
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Bodové hodnocení -  celkem/projekt – Fiche č. 1 

Číslo Preferenční kritérium 
Bodovací 

škála 

Udělené body 

Hodnotitel 

1 

Hodnotitel 

2 

Hodnotitel 

3 

1. 

Vytvoření každého nového trvalého 

pracovního místa dle definice v příloze 

2 Metodiky pro tvorbu Fichí a spec. 

podmínek opatření IV. 1. 2. 

0 - 10 

   

2. Uplatňování inovačních přístupů. 0 - 10    

3. 

Víceodvětvové navrhování a 

provádění projektu založené na 

součinnosti mezi subjekty a projekty 

z různých odvětví místního 

hospodářství. 

0 - 10 

   

4. 
Zaměření dopadů projektu na mladé 

lidi do 30 let. 
0 - 10 

   

5. Zaměření dopadů projektu na ženy. 0 - 10    

6. 
Projekt řeší technickou nebo 

vodohospodářskou infrastrukturu. 
0 - 10 

   

7. 

Projekt má vliv na zlepšení vzhledu 

obce (obnova a vytváření veřejných 

prostranství obce) 

 

0 - 10 

   

8. 
Projekt zvyšuje dopravní bezpečnost 

v obci. 
0 - 10 

   

Celkem Max. 80    

Průměr   
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b) Bodovací kritéria pro výběr projektů na základě preferenčních kritérií stanovených ve 

Fichi č. 2 – Pestrý venkov 

Bodové hodnocení -  hodnotitel/projekt – Fiche č. 2 

Číslo Preferenční kritérium Bodovací 

škála 

Udělené 

body 

1. 

Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa dle definice 
v příloze 2 Metodiky pro tvorbu Fichí a spec. podmínek opatření 
IV. 1. 2.  

0 - 10 

 

- Projekt nevytváří žádné trvalé pracovní místo – 0 bodů 

- Za každé jedno nové trvalé pracovní místo 2 body, max. 10 
bodů 

2. 

Uplatňování inovačních přístupů. 

0 - 10 

 

- Není uplatňován žádný inovační přístup – 0 bodů 

- Projekt uplatňuje inovační přístup (projekt je v místě nový, 
přináší změnu a novátorské způsoby) – 10 bodů 

3. 

Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na 

součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního 

hospodářství. 

0 - 10 

 

- Není uplatňováno víceodvětvové navrhování a provádění 
projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty 
z různých odvětví místního hospodářství – 0 bodů 

- Na přípravě projektu nebo jeho realizaci spolupracuje 
partner/partneři z odlišného sektoru, kteří mají k projektu 
vztah a výstupy projektu ho ovlivní – 10 bodů. 

4. 

Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let. 

0 - 10 

 

- Projekt nemá žádný dopad na mladé lidi do 30 let – 0 bodů 

- Projekt má částečný dopad na mladé lidi do 30 let – 5 bodů 

- Projekt má přímý dopad na mladé lidi do 30 let – 10 bodů 

5. 

Zaměření dopadů projektu na ženy. 

0 - 10 

 

- Projekt nemá žádný dopad na ženy – 0 bodů 

- Projekt má částečný dopad na ženy – 5 bodů 

- Projekt má přímý dopad na ženy – 10 bodů 

6. 

Realizací projektu dojde k diverzifikaci podnikatelské činnosti 
žadatele. 

0 - 10 

 

- Realizací projektu nedochází k diverzifikaci podnikatelské 
činnosti žadatele – 0 bodů 

- Realizací projektu dojde k diverzifikaci podnikatelské 
činnosti žadatele (rozšíření živnosti) – 10 bodů 
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Číslo Preferenční kritérium Bodovací 

škála 

Udělené 

body 

7. 

Projekt využívá místní zdroje. 

0 - 10 

 

- Projekt nevyužívá místní zdroje – 0 bodů 

- Projekt využívá místní zdroje – 10 bodů 

8. 

Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky výrobků nebo služeb 
v místě realizace projektu a v okolních obcích. 

0 - 20 

 

- Realizací projektu nedojde k rozšíření nabídky výrobků 
nebo služeb – 0 bodů 

- Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky výrobků nebo 
služeb v místě realizace – 10 bodů 

- Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky výrobků nebo 
služeb v místě realizace a v okolních obcích – 20 bodů 

9. 

Podpora podnikatelů do 5 stálých zaměstnanců. 

0 - 10 

 

- Žadatel zaměstnává více než 5 stálých zaměstnanců – 0 
bodů 

- Žadatel zaměstnává 0 stálých zaměstnanců – 5 bodů 

- Žadatel zaměstnává 1 – 5 stálých zaměstnanců – 10 bodů 

Celkem Max. 100  
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Bodové hodnocení -  celkem/projekt – Fiche č. 2 

Číslo Preferenční kritérium 
Bodovací 

škála 

Udělené body 

Hodnotitel 

1 

Hodnotitel 

2 

Hodnotitel 

3 

1. 

Vytvoření každého nového trvalého 

pracovního místa dle definice v příloze 

2 Metodiky pro tvorbu Fichí a spec. 

podmínek opatření IV. 1. 2. 

0 - 10 

   

2. Uplatňování inovačních přístupů. 0 - 10    

3. 

Víceodvětvové navrhování a 

provádění projektu založené na 

součinnosti mezi subjekty a projekty 

z různých odvětví místního 

hospodářství. 

0 - 10 

   

4. 
Zaměření dopadů projektu na mladé 

lidi do 30 let. 
0 - 10 

   

5. Zaměření dopadů projektu na ženy. 0 - 10    

6. 
Realizací projektu dojde k diverzifikaci 

podnikatelské činnosti žadatele. 
0 - 10 

   

7. Projekt využívá místní zdroje. 0 - 10    

8. 

Realizací projektu dojde  k rozšíření 

nabídky výrobků nebo služeb v místě 

realizace projektu a v okolních obcích. 

 

 

 

0 - 20 

   

9. 
Podpora podnikatelů do 5 stálých 

zaměstnanců. 
0 – 10 

   

Celkem Max. 100    

Průměr   
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c) Bodovací kritéria pro výběr projektů na základě preferenčních kritérií stanovených ve 

Fichi č. 3 – Venkovský cestovní ruch 

Bodové hodnocení -  hodnotitel/projekt – Fiche č. 3 

Číslo Preferenční kritérium Bodovací 

škála 

Udělené 

body 

1. 

Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa dle definice 
v příloze 2 Metodiky pro tvorbu Fichí a spec. podmínek opatření 
IV. 1. 2.  

0 - 10 

 

- Projekt nevytváří žádné trvalé pracovní místo – 0 bodů 

- Za každé jedno nové trvalé pracovní místo 2 body, max. 10 
bodů 

2. 

Uplatňování inovačních přístupů. 

0 - 10 

 

- Není uplatňován žádný inovační přístup – 0 bodů 

- Projekt uplatňuje inovační přístup(projekt je v místě nový, 
přináší změnu a novátorské způsoby) – 10 bodů 

3. 

Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na 
součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního 
hospodářství. 

0 - 10 

 

- Není uplatňováno víceodvětvové navrhování a provádění 
projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty 
z různých odvětví místního hospodářství – 0 bodů 

- Na přípravě projektu nebo jeho realizaci spolupracuje 
partner/partneři z odlišného sektoru, kteří mají k projektu 
vztah a výstupy projektu ho ovlivní – 10 bodů. 

4. 

Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let. 

0 - 10 

 

- Projekt nemá žádný dopad na mladé lidi do 30 let – 0 bodů 

- Projekt má částečný dopad na mladé lidi do 30 let – 5 bodů 

- Projekt má přímý dopad na mladé lidi do 30 let – 10 bodů 

5. 

Zaměření dopadů projektu na ženy. 

0 - 10 

 

- Projekt nemá žádný dopad na ženy – 0 bodů 

- Projekt má částečný dopad na ženy – 5 bodů 

- Projekt má přímý dopad na ženy – 10 bodů 

6. 

Projekt navazuje na předchozí zrealizované projekty nebo na 
projekty podané v této výzvě. 

0 - 10 

 

- Projekt nenavazuje na předchozí zrealizované projekty 
nebo na projekty podané v této výzvě – 0 bodů 

- Projekt navazuje na předchozí zrealizované projekty nebo 
na projekty podané v této výzvě – 10 bodů 
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Číslo Preferenční kritérium Bodovací 

škála 

Udělené 

body 

7. 

Žadatel rekonstruuje existující objekt 

0 - 10 

 

- Žadatel nerekonstruuje existující objekt – 0 bodů 

- Žadatel rekonstruuje existující objekt – 10 bodů 

8. 

Projekt vytváří nová ubytovací lůžka. 

0 - 10 

 

- Projekt nevytváří žádné ubytovací lůžko – 0 bodů 

- Projekt vytváří 1 – 5 lůžek – 3 body 

- Projekt vytváří 6 – 10 lůžek – 5 bodů 

- Projekt vytváří více než 10 lůžek – 10 bodů 

9. 

Součástí projektu je zařízení pro využití volného času. 

0 - 10 

 

- Součástí projektu není zařízení pro využití volného času - 0 
bodů 

- Součástí projektu je zařízení pro využití volného času – 10 
bodů 

10. 

Projekt rozšíří nabídku služeb v oblasti cestovního ruchu v místě 
realizace i v okolních obcích. 

0 - 20 

 

- Projekt nerozšiřuje nabídku služeb v oblasti cestovního 
ruchu – 0 bodů 

- Projekt rozšiřuje nabídku služeb v oblasti cestovního ruchu 
v místě realizace – 10 bodů 

- Projekt rozšiřuje nabídku služeb v oblasti cestovního ruchu 
v místě realizace i v okolních obcích – 20 bodů 

11. 

Součástí projektu je propagace (internetové stránky, informační 
poutače, tištěné materiály) 

0 - 10 

 

- Součástí projektu není propagace – 0 bodů 

- Součástí projektu je propagace – 10 bodů 

Celkem Max. 120  
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Bodové hodnocení -  celkem/projekt – Fiche č. 3 

Číslo Preferenční kritérium 
Bodovací 

škála 

Udělené body 

Hodnotitel 

1 

Hodnotitel 

2 

Hodnotitel 

3 

1. 

Vytvoření každého nového trvalého 

pracovního místa dle definice v příloze 

metodiky pro tvorbu Fichí a spec. 

podmínek opatření IV. 1. 2. 

0 - 10 

   

2. Uplatňování inovačních přístupů. 0 - 10    

3. 

Víceodvětvové navrhování a provádění 

projektu založené na součinnosti mezi 

subjekty a projekty z různých odvětví 

místního hospodářství. 

0 - 10 

   

4. 
Zaměření dopadů projektu na mladé 

lidi do 30 let. 
0 - 10 

   

5. Zaměření dopadů projektu na ženy. 0 - 10    

6. 

Projekt navazuje na předchozí 

zrealizované projekty nebo na projekty 

podané v této výzvě. 

0 - 10 

   

7. Žadatel rekonstruuje existující projekt. 0 - 10    

8. Projekt vytváří nová ubytovací lůžka. 0 - 10    

9. 
Součástí projektu je zařízení pro využití 

volného času. 
0 – 10 

   

10. 

Projekt rozšíří nabídku služeb v oblasti 

cestovního ruchu v místě realizace i 

v okolních obcích. 

0 - 20 

   

11. 

Součástí projektu je propagace 

(internetové stránky, informační 

poutače, tištěné materiály). 

0 - 10 

   

Celkem Max. 120    

Průměr   
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d) Bodovací kritéria pro výběr projektů na základě preferenčních kritérií stanovených ve 

Fichi č. 4 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

 

Bodové hodnocení -  hodnotitel/projekt – Fiche č. 4 

Číslo Preferenční kritérium Bodovací 

škála 

Udělené 

body 

1. 

Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa dle definice 
v příloze 2 Metodiky pro tvorbu Fichí a spec. podmínek opatření 
IV. 1. 2.  

0 - 10 

 

- Projekt nevytváří žádné trvalé pracovní místo – 0 bodů 

- Za každé jedno nové trvalé pracovní místo 2 body, max. 10 
bodů 

2. 

Uplatňování inovačních přístupů. 

0 - 10 

 

- Není uplatňován žádný inovační přístup – 0 bodů 

- Projekt uplatňuje inovační přístup (projekt je v místě nový, 
přináší změnu a novátorské způsoby) – 10 bodů 

3. 

Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na 

součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního 

hospodářství. 

0 - 10 

 

- Není uplatňováno víceodvětvové navrhování a provádění 
projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty 
z různých odvětví místního hospodářství – 0 bodů 

- Na přípravě projektu nebo jeho realizaci spolupracuje 
partner/partneři z odlišného sektoru, kteří mají k projektu 
vztah a výstupy projektu ho ovlivní – 10 bodů. 

4. 

Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let. 

0 - 10 

 

- Projekt nemá žádný dopad na mladé lidi do 30 let – 0 bodů 

- Projekt má částečný dopad na mladé lidi do 30 let – 5 bodů 

- Projekt má přímý dopad na mladé lidi do 30 let – 10 bodů 

5. 

Zaměření dopadů projektu na ženy. 

0 - 10 

 

- Projekt nemá žádný dopad na ženy – 0 bodů 

- Projekt má částečný dopad na ženy – 5 bodů 

- Projekt má přímý dopad na ženy – 10 bodů 
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Číslo Preferenční kritérium Bodovací 

škála 

Udělené 

body 

6. 

Projekt řeší kulturní dědictví v havarijním stavu či 
v bezprostředním ohrožení. 

0 - 10 

 

- Předmět projektu – kulturní dědictví je v současnosti 
provozuschopný/schopný k používání, tzn. Nehrozí 
nebezpečí z prodlení – 0 bodů 

- Předmět projektu – kulturní dědictví je v havarijním stavu či 
v bezprostředním ohrožení, hrozí nebezpečí z prodlení – 10 
bodů 

7. 

Projekt obnovuje/zhodnocuje kulturní dědictví 

0 - 10 

 

- Realizací projektu nedochází k obnově/zhodnocení 
kulturního dědictví – 0 bodů 

- Výstupem projektu je obnovené/zhodnocené kulturní 
dědictví – 10 bodů 

8. 

Součástí projektu je tvorba/obnova/rozšíření tématické stezky. 

0 - 10 

 

- Součástí projektu není tvorba/obnova/rozšíření tématické 
stezky – 0 bodů 

- Součástí projektu je tvorba/obnova/rozšíření tématické 
stezky – 10 bodů 

9. 

Projekt je zaměřen na studie, výstavní expozice/muzea 

0 - 10 

 

- Projekt není zaměřen na studie, výstavní expozice/muzea  - 
0 bodů 

- Výstupem projektu jsou studie, výstavní expozice/muzea – 
10 bodů 

10. 

Součástí projektu je propagace(internetové stránky, informační 
poutače, tištěné materiály) 

0 - 10 

 

- Součástí projektu není propagace – 0 bodů 

- Součástí projektu je propagace – 10 bodů 

Celkem Max. 100  
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Bodové hodnocení -  celkem/projekt – Fiche č. 4 

Číslo Preferenční kritérium 
Bodovací 

škála 

Udělené body 

Hodnotitel 
1 

Hodnotitel 
2 

Hodnotitel 
3 

1. 

Vytvoření každého nového trvalého 

pracovního místa dle definice v příloze 

2 Metodiky pro tvorbu Fichí a spec. 

podmínek opatření IV. 1. 2. 

0 - 10 

   

2. Uplatňování inovačních přístupů. 0 - 10    

3. 

Víceodvětvové navrhování a 

provádění projektu založené na 

součinnosti mezi subjekty a projekty 

z různých odvětví místního 

hospodářství. 

0 - 10 

   

4. 
Zaměření dopadů projektu na mladé 

lidi do 30 let. 
0 - 10 

   

5. Zaměření dopadů projektu na ženy. 0 - 10    

6. 

Projekt řeší kulturní dědictví 

v havarijním stavu či v bezprostředním 

ohrožení. 

0 - 10 

   

7. 
Projekt obnovuje /zhodnocuje kulturní 

dědictví. 
0 - 10 

   

8. 

Součástí projektu je 

tvorba/obnova/rozšíření tématické 

stezky. 

0 – 10 

   

9. 
Projekt je zaměřen na studie, výstavní 

expozice/muzea. 
0 – 10 

   

10. 

Součástí projektu je propagace 

(internetové stránky, informační 

poutače, tištěné materiály). 

0 – 10  

   

Celkem Max. 100    

Průměr   
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e) Bodovací kritéria pro výběr projektů na základě preferenčních kritérií stanovených ve 

Fichi č. 5 – Aktivní venkov I 

Bodové hodnocení -  hodnotitel/projekt – Fiche č. 5 

Číslo Preferenční kritérium Bodovací 

škála 

Udělené 

body 

1. 

Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa dle definice 
v příloze 2 Metodiky pro tvorbu Fichí a spec. podmínek opatření 
IV. 1. 2.  

0 - 10 

 

- Projekt nevytváří žádné trvalé pracovní místo – 0 bodů 

- Za každé jedno nové trvalé pracovní místo 2 body, max. 10 
bodů 

2. 

Uplatňování inovačních přístupů. 

0 - 10 

 

- Není uplatňován žádný inovační přístup – 0 bodů 

- Projekt uplatňuje inovační přístup (projekt je v místě nový, 
přináší změnu a novátorské způsoby) – 10 bodů 

3. 

Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na 

součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního 

hospodářství. 

0 - 10 

 

- Není uplatňováno víceodvětvové navrhování a provádění 
projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty 
z různých odvětví místního hospodářství – 0 bodů 

- Na přípravě projektu nebo jeho realizaci spolupracuje 
partner/partneři z odlišného sektoru, kteří mají k projektu 
vztah a výstupy projektu ho ovlivní – 10 bodů. 

4. 

Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let. 

0 - 10 

 

- Projekt nemá žádný dopad na mladé lidi do 30 let – 0 bodů 

- Projekt má částečný dopad na mladé lidi do 30 let – 5 bodů 

- Projekt má přímý dopad na mladé lidi do 30 let – 10 bodů 

5. 

Zaměření dopadů projektu na ženy. 

0 - 10 

 

- Projekt nemá žádný dopad na ženy – 0 bodů 

- Projekt má částečný dopad na ženy – 5 bodů 

- Projekt má přímý dopad na ženy – 10 bodů 

6. 

Žadatel rekonstruuje existující objekt/využívá nevyužité (volné) 
prostory. 

0 - 10 

 

- Žadatel nerekonstruuje existující objekt/nevyužívá 
nevyužité (volné) prostory – 0 bodů 

- Žadatel rekonstruuje existující objekt/využívá 
nevyužité(volné) prostory – 10 bodů 
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Číslo Preferenční kritérium Bodovací 

škála 

Udělené 

body 

7. 

Realizací projektu dojde k vytvoření služby, která je v místě 
realizace i v okolních obcích nová (neexistuje žádná jiná stejného 
zaměření). 

0 - 20 

 

- Realizací projektu se nevytvoří žádná služba – 0 bodů 

- Realizací projektu dojde k vytvoření služby, která již v místě 
realizace existuje – 5 bodů 

- Realizací projektu dojde k vytvoření služby, která je nová 
v místě realizace projektu – 10 bodů 

- Realizací projektu dojde k vytvoření služby, která je v místě 
realizace i v okolních obcích nová – 20 bodů 

8. 

Realizací projektu se rozšíří volnočasová aktivita/spolková 
činnost. 

0 - 10 

 

- Projekt není zaměřen na volnočasové aktivity/na spolkovou 
činnost – 0 bodů 

- Výsledek projektu rozšíří nabídku volnočasových aktivit 
nebo zlepší podmínky pro stávající volnočasové 
aktivity/spolkovou činnost –5 bodů 

- Výsledek projektu je víceúčelový(je možné jej využít pro 
více volnočasových aktivit/spolkových činností) – 10 bodů 

Celkem Max. 90  
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Bodové hodnocení -  celkem/projekt – Fiche č. 5 

Číslo Preferenční kritérium 
Bodovací 

škála 

Udělené body 

Hodnotitel 

1 

Hodnotitel 

2 

Hodnotitel 

3 

1. 

Vytvoření každého nového trvalého 

pracovního místa dle definice v příloze 

2 Metodiky pro tvorbu Fichí a spec. 

podmínek opatření IV. 1. 2. 

0 - 10 

   

2. Uplatňování inovačních přístupů. 0 - 10    

3. 

Víceodvětvové navrhování a 

provádění projektu založené na 

součinnosti mezi subjekty a projekty 

z různých odvětví místního 

hospodářství. 

0 - 10 

   

4. 
Zaměření dopadů projektu na mladé 

lidi do 30 let. 
0 - 10 

   

5. Zaměření dopadů projektu na ženy. 0 - 10    

6. 

Žadatel rekonstruuje existující 

objekt/využívá 

nevyužité(volné)prostory. 

0 - 10 

   

7. 

Realizací projektu dojde k vytvoření 

služby, která je v místě realizace i 

v okolních obcích nová (neexistuje 

žádná jiná stejného zaměření). 

0 - 20 

   

8. 
Realizací projektu se rozšíří 

volnočasová aktivita/spolková činnost. 
0 – 10 

   

Celkem Max. 90    

Průměr   
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f) Bodovací kritéria pro výběr projektů na základě preferenčních kritérií stanovených ve 

Fichi č. 6 – Aktivní venkov II 

Bodové hodnocení -  hodnotitel/projekt – Fiche č. 6 

Číslo Preferenční kritérium Bodovací 

škála 

Udělené 

body 

1. 

Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa dle definice 
v příloze 2 Metodiky pro tvorbu Fichí a spec. podmínek opatření 
IV. 1. 2.  

0 - 10 

 

- Projekt nevytváří žádné trvalé pracovní místo – 0 bodů 

- Za každé jedno nové trvalé pracovní místo 2 body, max. 10 
bodů 

2. 

Uplatňování inovačních přístupů. 

0 - 10 

 

- Není uplatňován žádný inovační přístup – 0 bodů 

- Projekt uplatňuje inovační přístup (projekt je v místě nový, 
přináší změnu a novátorské způsoby) – 10 bodů 

3. 

Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na 

součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního 

hospodářství. 

0 - 10 

 

- Není uplatňováno víceodvětvové navrhování a provádění 
projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty 
z různých odvětví místního hospodářství – 0 bodů 

- Na přípravě projektu nebo jeho realizaci spolupracuje 
partner/partneři z odlišného sektoru, kteří mají k projektu 
vztah a výstupy projektu ho ovlivní – 10 bodů. 

4. 

Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let. 

0 - 10 

 

- Projekt nemá žádný dopad na mladé lidi do 30 let – 0 bodů 

- Projekt má částečný dopad na mladé lidi do 30 let – 5 bodů 

- Projekt má přímý dopad na mladé lidi do 30 let – 10 bodů 

5. 

Zaměření dopadů projektu na ženy. 

0 - 10 

 

- Projekt nemá žádný dopad na ženy – 0 bodů 

- Projekt má částečný dopad na ženy – 5 bodů 

- Projekt má přímý dopad na ženy – 10 bodů 

6. 

Žadatel rekonstruuje existující objekt/využívá nevyužité (volné) 
prostory. 

0 - 10 

 

- Žadatel nerekonstruuje existující objekt/nevyužívá 
nevyužité (volné) prostory – 0 bodů 

- Žadatel rekonstruuje existující objekt/využívá nevyužité 
(volné) prostory – 10 bodů 
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Číslo Preferenční kritérium Bodovací 

škála 

Udělené 

body 

7. 

Realizací projektu dojde k vytvoření služby, která je v místě 
realizace i v okolních obcích nová (neexistuje žádná jiná stejného 
zaměření). 

0 - 20 

 

- Realizací projektu se nevytvoří žádná služba – 0 bodů 

- Realizací projektu dojde k vytvoření služby, která již v místě 
realizace existuje – 5 bodů 

- Realizací projektu dojde k vytvoření služby, která je nová 
v místě realizace projektu – 10 bodů 

- Realizací projektu dojde k vytvoření služby, která je v místě 
realizace i v okolních obcích nová – 20 bodů 

8. 

Realizací projektu se rozšíří volnočasová aktivita/spolková 
činnost. 

0 - 10 

 

- Projekt není zaměřen na volnočasové aktivity/na spolkovou 
činnost – 0 bodů 

- Výsledek projektu rozšíří nabídku volnočasových aktivit 
nebo zlepší podmínky pro stávající volnočasové 
aktivity/spolkovou činnost –5 bodů 

- Výsledek projektu je víceúčelový(je možné jej využít pro 
více volnočasových aktivit/spolkových činností) – 10 bodů 

Celkem Max. 90  
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Bodové hodnocení -  celkem/projekt – Fiche č. 6 

Číslo Preferenční kritérium 
Bodovací 

škála 

Udělené body 

Hodnotitel 

1 

Hodnotitel 

2 

Hodnotitel 

3 

1. 

Vytvoření každého nového trvalého 

pracovního místa dle definice v příloze 

2 Metodiky pro tvorbu Fichí a spec. 

podmínek opatření IV. 1. 2. 

0 - 10 

   

2. Uplatňování inovačních přístupů. 0 - 10    

3. 

Víceodvětvové navrhování a 

provádění projektu založené na 

součinnosti mezi subjekty a projekty 

z různých odvětví místního 

hospodářství. 

0 - 10 

   

4. 
Zaměření dopadů projektu na mladé 

lidi do 30 let. 
0 - 10 

   

5. Zaměření dopadů projektu na ženy. 0 - 10    

6. 

Žadatel rekonstruuje existující 

objekt/využívá 

nevyužité(volné)prostory. 

0 - 10 

   

7. 

Realizací projektu dojde k vytvoření 

služby, která je v místě realizace i 

v okolních obcích nová (neexistuje 

žádná jiná stejného zaměření). 

0 - 20 

   

8. 
Realizací projektu se rozšíří 

volnočasová aktivita/spolková činnost. 
0 – 10 

   

Celkem Max. 90    

Průměr   
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III. Výklad preferenčních kritérií 

Číslo Preferenční kritéria – povinná 

 

Bodovací 

škála 

1. 

Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa dle definice v příloze 
2 Metodiky pro tvorbu Fichí a spec. podmínek opatření IV. 1. 2.  

0 - 10 
- Projekt nevytváří žádné trvalé pracovní místo – 0 bodů 

- Za každé jedno nové trvalé pracovní místo 2 body, max. 10 bodů 

Toto kritérium je kritérium povinné pro všechny Fiche.   

Komentář:  

Období, ve kterém je žadatel povinen dodržovat závazek počtu nově vytvořených prac. míst, začíná 
běžet za 6 měsíců od data převedení dotace příjemci dotace a běží po dobu lhůty vázanosti 
projektu na účel – 5 let od podání Žádosti o proplacení. Žadatel může vytvořit nové pracovní místo 
kdykoli po podání Žádosti o dotaci na MAS v průběhu realizace projektu, ale nejpozději do 6 měsíců 
od data převedení dotace. Nově vytvořeným pracovním místem se rozumí zaměstnanec v prac. 
poměru 40 hod. týdně, v dvousměnném prac. režimu 38,75 hod. týdně , v třísměnném a 
nepřetržitém prac. režimu 37,5 hod. týdně a v případě, ře se jedná o zaměstnance mladšího 18 let 
30 hod. týdně.  

Příklad: 

Žadatel vytvoří nové pracovní místo v prac. poměru zaměstnanci na 40 hod. týdně – získává 2 body. 

Žadatel vytvoří nové prac. místo v prac. poměru zaměstnanci na 10 hod. týdně – získává 0,5  bodů. 

Žadatel vytvoří pracovní místo zaměstnanci v dvousměnném prac. režimu na 38,75 hod. týdně – 
získává 2 body. 

Podrobná metodika definice a způsobu kontroly nově vytvořených pracovních míst je na str. 97 
Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV. 1. 2. 

2. 

Uplatňování inovačních přístupů. 

0 - 10 - Není uplatňován žádný inovační přístup – 0 bodů 

- Projekt uplatňuje inovační přístup(projekt je v místě nový, přináší 
změnu a novátorské způsoby) – 10 bodů 

Toto kritérium je kritérium povinné pro všechny Fiche. 

Komentář: 

Jsou preferovány projekty, které přináší v daném místě nové aktivity, nová řešení , změny a 
novinky. Inovace – inovační přístup znamená např. zavedení nové technologie dosud v místě 
nepoužívané ,  uvedení na trh nového výrobku, zavedení nových metod. V důsledku inovací dochází 
také k úsporám práce a přírodních zdrojů. 

3. 

Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti 
mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství. 

0 - 10 
- Není uplatňováno víceodvětvové navrhování a provádění projektu 

založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví 
místního hospodářství – 0 bodů 
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- Na přípravě projektu nebo jeho realizaci spolupracuje 
partner/partneři z odlišného sektoru, kteří mají k projektu vztah a 
výstupy projektu ho ovlivní – 10 bodů. 

Toto kritérium je kritérium  povinné pro všechny Fiche. 

Komentář: 

Jsou preferovány projekty, na nichž spolupracují subjekty z různých odvětví místního hospodářství. 

Příklad: 

Žadatel nepřipravuje a nerealizuje projekt s žádným partnerem – 0 bodů. 

Žadatel připravuje nebo realizuje projekt s jedním nebo s více partnery z jiného odvětví, kteří budou 
využívat výstupy projektu (např. žadatelem je obec, partnery podnikatel a NNO) – 10 bodů 

4. 

Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let. 

0 - 10 - Projekt nemá žádný dopad na mladé lidi do 30 let – 0 bodů 

- Projekt má částečný dopad na mladé lidi do 30 let – 5 bodů 

- Projekt má přímý dopad na mladé lidi do 30 let – 10 bodů 

Toto kritérium je kritérium povinné pro všechny Fiche. 

Komentář: 

Jsou preferovány projekty cílené na mladé lidi. 

Příklad: 

Projekt je cílený  pouze na mladé lidi do 30 let.  – 10 bodů 

Výstupy projektu budou využívat mimo jiné i mladí lidé do 30 let.  – 5 bodů 

(např. modernizace hasičské klubovny – cílem projektu je rozvoj hasičského sportu, ale členy SDH 
jsou jistě i lidé do 30let), většina projektů by měla získat 5 bodů 

Projekt, jehož výstupy nevyužijí mladí lidé do 30 let. – 0 bodů 

5. 

Zaměření dopadů projektu na ženy. 

0 - 10 
- Projekt nemá žádný dopad na ženy – 0 bodů 

- Projekt má částečný dopad na ženy – 5 bodů 

- Projekt má přímý dopad na ženy – 10 bodů 

Toto kritérium je kritérium povinné pro všechny Fiche. 

Komentář: 

Jsou preferovány projekty cílené na ženy. 

Příklad: 

Projekt cílený na ženy. –  10 bodů (např. mateřské centrum). 

Výstupy projektu budou využívat mimo jiné i ženy- 5 bodů  

(např.hřiště), většina projektů by měla získat 5 bodů 

Projekt, který zcela vylučuje využití ženami. – 0 bodů 
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Číslo Preferenční kritéria stanovená MAS – pro Fichi č. 1 Bodovací 

škála 

6. 

Projekt řeší technickou nebo vodohospodářskou infrastrukturu 

0 - 10 

- Projekt neřeší technickou ani vodohospodářskou infrastrukturu – 0 
bodů 

- Realizací projektu je vytvořena nová technická nebo vodohospodářská 
infrastruktura – 5 bodů 

- Žadatel rekonstruuje stávající technickou nebo vodohospodářskou 
infrastrukturu – 10 bodů 

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 1. 

Komentář: 

Technická infrastruktura – energetická vedení, produktovody, veřejný rozhlas, veřejný bezdrátový 
rozhlas, kamerový a monitorovací systém, informativní měřič rychlosti. 

Vodohospodářská infrastruktura – vodovody pro veřejnou potřebu, vodní zdroje (kopané nebo 
vrtané studny, vrty, jímací zářezy, přivaděč ze skupinového vodovodu) a související objekty (čerpací 
stanice, úpravny vody, vodojemy, hydranty) včetně doprovodných sítí technické infrastruktury, 
kanalizace a čistírny odpadních vod, včetně obnovy ploch po realizaci. 

7. 

Projekt má vliv na zlepšení vzhledu obce (obnova a vytváření veřejných 
prostranství obce) 

0 - 10 

- Realizace projektu neovlivní vzhled obce – 0 bodů 

- Realizací projektu se zlepší vzhled obce – 5 bodů 

- Realizací projektu se zlepší vzhled obce a současně se zvýší účelová 
hodnota veřejného prostranství(mobiliář pro děti, seniory, běžný 
venkovní mobiliář, atd.) – 10 bodů 

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 1. 

Komentář: 

Jsou preferovány projekty zaměřené na obnovu a vytváření veřejných prostranství. 

Příklad:  

Výstupem projektu je monitorovací systém – 0 bodů 

Projekt je zaměřený na výsadbu květin a dřevin na veřejném prostranství obce – 5 bodů 

Projekt je zaměřený na výsadbu květin a dřevin na veřejném prostranství obce a současně budou 
pořízeny např. informační panely, lavičky, odpadkové koše – 10 bodů  

 

8. 

Projekt zvyšuje dopravní bezpečnost v obci. 

0 - 10 

- Projekt nemá žádný vliv na zvýšení dopravní bezpečnosti v obci – 0 
bodů 

- Projekt má částečný vliv na zvýšení dopravní bezpečnosti v obci – 5 
bodů 

- Projekt má přímý vliv na zvýšení dopravní bezpečnosti obce – 10 bodů 
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Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 1. 

Komentář: 

Jsou preferovány projekty zaměřené na zvýšení dopravní bezpečnosti v obci. 

Příklad: 

Cílem projektu je investice do vybudování veřejného rozhlasu – 0 bodů 

Výstupem projektu je obnova místní komunikace – 5 bodů 

Výstupem projektu je obnova místní komunikace včetně vybudování zpomalovacích pruhů – 10 bodů 

 

Číslo Preferenční kritéria stanovená MAS – pro Fichi č. 2 Bodovací 

škála 

6. 

Realizací projektu dojde k diverzifikaci podnikatelské činnosti žadatele. 0 - 10 

- Realizací projektu nedochází k diverzifikaci podnikatelské činnosti 
žadatele – 0 bodů 

- Realizací projektu dojde k diverzifikaci podnikatelské činnosti žadatele 
(rozšíření živnosti) – 10 bodů 

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 2.  

Komentář: 

Cílem projektu je typ podnikání, který nespoléhá na jediný produkt, nýbrž rozděluje své aktivity do 
různých oblastí. 

Příklad: 

Projekt, který pouze modernizuje  či přestavuje stávající živnost. – 0 bodů (např.  žadatel 
v současnosti vyrábí brikety a požaduje dotaci na novou modernější technologii). 

Projekt, jehož realizací se rozšíří podnikatelské činnosti, popř. vznikne nová živnost – 10 bodů ( 
např.podnikatel -  zemědělec rozšíří svou činnost zavedením úklidové firmy). 

7. 

Projekt využívá místní zdroje. 

0 - 10 - Projekt nevyužívá místní zdroje – 0 bodů 

- Projekt využívá místní zdroje – 10 bodů 

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 2. 

Komentář: 

Jsou preferovány projekty, které využívají místních zdrojů, např. výchozí suroviny pro výrobu nebo 
zpracování. 

Příklad: 

Projekt využívá surovinu, která nepochází z místních zdrojů, tzn. je dovážena – 0 bodů. 

Projekt využívá surovinu, kterou si žadatel vypěstuje nebo vyrobí sám nebo je surovina dodávána 
místním dodavatelem, který tuto surovinu pěstuje nebo vyrábí  – 10 bodů. 

 

8. Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky výrobků nebo služeb v místě 
realizace projektu a v okolních obcích. 

0 - 20 
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- Realizací projektu nedojde k rozšíření nabídky výrobků nebo služeb – 
0 bodů 

- Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky výrobků nebo služeb 
v místě realizace – 10 bodů 

- Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky výrobků nebo služeb 
v místě realizace a v okolních obcích – 20 bodů 

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 2. 

Komentář: 

Realizace projektu přispěje k rozvoji regionu nabídkou nových, v místě neobvyklých výrobků nebo 
služeb. 

Příklad: 

Výstupem projektu je služba (např. úklidová služba). 

V případě, že již tato služba je v místě  zavedena, nejedná se tedy o novinku – 0 bodů. 

Jestliže v místě je tato služba nová, v okolních obcích však tato služba již existuje – 10 bodů. 

Služba doposud neexistuje ani v místě realizace ani v okolních obcích – 20 bodů. 

9. 

Podpora podnikatelů do 5 stálých zaměstnanců. 

0 - 10 - Žadatel zaměstnává více než 5 stálých zaměstnanců – 0 bodů 

- Žadatel zaměstnává 0 stálých zaměstnanců – 5 bodů 

- Žadatel zaměstnává 1 – 5 stálých zaměstnanců – 10 bodů 

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 2. 

Komentář: 

Pokud si žadatel bude nárokovat bodové zvýhodnění za toto preferenční kritérium, doloží k žádosti 
o dotaci čestné prohlášení o počtu stálých zaměstnanců.  

Stálý zaměstnanec – zaměstnanec, se kterým má žadatel o dotaci uzavřenou pracovní smlouvu na 
dobu neurčitou a pracovní poměr byl uzavřen min. 3 měsíce před podáním Žádosti o dotaci.   

 

Číslo Preferenční kritéria stanovená MAS – pro Fichi č. 3 Bodovací 

škála 

6. 

Projekt navazuje na předchozí zrealizované projekty nebo na projekty 
podané v této výzvě. 

0 - 10 - Projekt nenavazuje na předchozí zrealizované projekty nebo na 
projekty podané v této výzvě – 0 bodů 

- Projekt navazuje na předchozí zrealizované projekty nebo na projekty 
podané v této výzvě – 10 bodů 

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 3. 

Komentář: 

Předchozí zrealizovaný projekt je projekt (aktivita) podaný v jakémkoliv dotačním titulu nebo 
zrealizovaný samofinancováním. 
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Příklad: 

Žadatel v současnosti provozuje sportovní zařízení, které je výsledkem projektu, který si 
samofinancoval nebo na něj získal dotaci. 

Předmětem projektu je opět nové sportovní zařízení – 0 bodů. 

Cílem předloženého projektu je rozšíření zařízení o wellness – 10 bodů. 

 

7. 

Žadatel rekonstruuje existující objekt 

0 - 10 - Žadatel nerekonstruuje existující objekt – 0 bodů 

- Žadatel rekonstruuje existující objekt – 10 bodů 

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 3. 

Komentář:  

Jsou preferovány projekty na obnovu existujících objektů. 

8. 

Projekt vytváří nová ubytovací lůžka. 

0 - 10 

- Projekt nevytváří žádné ubytovací lůžko – 0 bodů 

- Projekt vytváří 1 – 5 lůžek – 3 body 

- Projekt vytváří 6 – 10 lůžek – 5 bodů 

- Projekt vytváří více než 10 lůžek – 10 bodů 

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 3. 

Komentář: 

Bez komentáře. 

9. 

Součástí projektu je zařízení pro využití volného času. 

0 - 10 - Součástí projektu není zařízení pro využití volného času - 0 bodů 

- Součástí projektu je zařízení pro využití volného času – 10 bodů 

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 3. 

Komentář:  

Zařízením pro využití volného času je např. půjčovna sportovních potřeb, hřiště, koupaliště, 
jízdárna. 

Zařízením pro využití volného času nejsou aquaparky a lázně. 

10. 

Projekt rozšíří nabídku služeb v oblasti cestovního ruchu v místě realizace i 
v okolních obcích. 

0 - 20 

- Projekt nerozšiřuje nabídku služeb v oblasti cestovního ruchu – 0 
bodů 

- Projekt rozšiřuje nabídku služeb v oblasti cestovního ruchu v místě 
realizace – 10 bodů 

- Projekt rozšiřuje nabídku služeb v oblasti cestovního ruchu v místě 
realizace i v okolních obcích – 20 bodů 

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 3. 

Komentář: 
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Výsledek projektu rozvíjí region nabídkou služeb v oblasti cestovního ruchu, které nejsou v místě 
obvyklé. 

Příklad: 

Výstupem projektu je půjčovna sportovního nářadí (např. jízdní kola a lyže). 

V případě, že půjčovna s tímto rozsahem nabídky (jízdní kola a lyže) je v místě realizace již v provozu 
– 0 bodů. 

Jestliže v místě je již v provozu půjčovna sportovních potřeb, která nabízí pouze lyže  a nebo je 
v okolních obcích v provozu půjčovna jízdních kol i lyží – 10 bodů. 

Půjčovna s tímto rozsahem není doposud provozována v místě realizace ani v okolních obcích – 20 
bodů. 

11. 

Součástí projektu je propagace (internetové stránky, informační poutače, 
tištěné materiály) 

0 - 10 
- Součástí projektu není propagace – 0 bodů 

- Součástí projektu je propagace – 10 bodů 

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 3. 

Komentář: 

Propagací je vytvoření internetových stránek, informační tabule, propagačních letáků, propagačních 
brožur atd. v jakémkoliv rozsahu. 

Příklad: 

Součástí projektu není žádná propagace – 0 bodů.. 

Součástí projektu je jeden nebo více způsobů propagace  – 10 bodů. 

 

Číslo Preferenční kritéria stanovená MAS – pro Fichi č. 4 Bodovací 

škála 

6. 

Projekt řeší kulturní dědictví v havarijním stavu či v bezprostředním 
ohrožení 

0 - 10 
- Předmět projektu – kulturní dědictví, je v současnosti 

provozuschopný/schopný k užívání, tzn. nehrozí nebezpečí z prodlení 
– 0 bodů 

- Předmět projektu – kulturní dědictví je v havarijním stavu či 
v bezprostředním ohrožení, hrozí nebezpečí z prodlení – 10 bodů 

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 4. 

Komentář: 

Nebezpečí z prodlení - památka je v kritickém stavu a čím déle se bude čekat s opravou, obnovou, 
tím více narůstá možnost jejího nevratného poškození. 

Podkladem pro přidělení bodů bude např.foto, které je součástí Žádostí o dotaci. 

7. 
Projekt obnovuje/zhodnocuje kulturní dědictví. 

0 - 10 
- Realizací projektu nedochází k obnově/zhodnocení kulturního dědictví 

– 0 bodů  
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- Výstupem projektu je obnovené/zhodnocené kulturní dědictví – 10 
bodů  

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 4. 

Komentář: 

Výstupem projektu je obnovená/zhodnocená nemovitá nebo movitá památka. 

Příklad: 

Projekt je zaměřený na restaurátorské průzkumy nebo na zpracování soupisů a map kulturního 
dědictví   – 0 bodů 

Projekt je zaměřený na stavební obnovu výstavních expozic a muzeí – 0 bodů 

Výstupem projektu je obnova/zhodnocení nemovité památky – 10 bodů  

8. 

Součástí projektu je tvorba/obnova/rozšíření tématické stezky. 

0 - 10 
- Součástí projektu není tvorba/obnova/rozšíření tématické stezky – 0 

bodů 

- Součástí projektu je tvorba/obnova/rozšíření tématické stezky – 10 
bodů 

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 4. 

Komentář: 

Bez komentáře 

9. 

Projekt je zaměřen na studie, výstavní expozice/muzea 

0 – 10  - Projekt není zaměřen na studie, výstavní expozice/muzea – 0 bodů 

- Výstupem projektu jsou studie, výstavní expozice/muzea – 10 bodů 

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 4. 

Komentář: 

Výstupem projektu je vypracování studií/soupisů map kulturního dědictví nebo nová výstavba nebo 
rekonstrukce/modernizace stálých výstavních expozic a muzeí včetně pořízení materiálně 
technického zázemí. 

 Příklad: 

Výstupem projektu je obnova/zhodnocení nemovité památky – 0 bodů 

Výsledkem realizace projektu je pořízení výstavních vitrín do muzea – 10 bodů. 

10. 

Součástí projektu je propagace (internetové stránky, informační poutače, 
tištěné materiály). 

0 - 10 
- Součástí projektu není propagace – 0 bodů 

- Součástí projektu je propagace – 10 bodů 

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 4. 

Komentář: 

Propagací je vytvoření internetových stránek, informační tabule, propagačních letáků, propagačních 
brožur atd. v jakémkoliv rozsahu. 

Příklad: 
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Součástí projektu není žádná propagace – 0 bodů.. 

Součástí projektu je jeden nebo více způsobů propagace  – 10 bodů. 

 

Číslo Preferenční kritéria stanovená MAS – pro Fichi č. 5 Bodovací 

škála 

6. 

Žadatel rekonstruuje existující objekt/využívá nevyužité prostory. 

0 - 10 
- Žadatel nerekonstruuje existující objekt/nevyužívá nevyužité (volné) 

prostory – 0 bodů 

- Žadatel rekonstruuje existující objekt/využívá nevyužité (volné) 
prostory – 10 bodů 

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 5. 

Komentář: 

Preferují se projekty zaměřené na rekonstrukci stávajících budov/ploch a nevyužitých prostor. 

Příklad: 

Výstupem realizace projektu je úplně nová budova tělocvičny – 0 bodů 

Výsledkem projektu je kuželna vybudovaná v prostorách doposud používané tělocvičny – 0 bodů 

Výsledkem projektu je kuželna, vybudovaná v nevyužívaných prostorách – 10 bodů  

7. 

Realizací projektu dojde k vytvoření služby, která je v místě realizace i 
v okolních obcích nová (neexistuje žádná jiná stejného zaměření). 

0 - 20 

- Realizací projektu se nevytvoří žádná služba – 0 bodů 

- Realizací projektu dojde k vytvoření služby, která již v místě realizace 
existuje – 5 bodů 

- Realizací projektu dojde k vytvoření služby – 10 bodů 

- Realizací projektu dojde k vytvoření služby, která je v místě realizace i 
v okolních obcích nová – 20 bodů 

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 5. 

Komentář: 

Výsledek projektu rozvíjí region nabídkou služeb v oblasti školství, zdravotnictví, kultury a sociálních 
služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, 
tělovýchovy a sportu. 

Příklad: 

Výstupem projektu je zavedení lékařské ordinace praktického lékaře. 

V případě, že ordinace praktického lékaře je již v místě realizace zavedená – 5 bodů. 

Jestliže doposud ordinace praktického lékaře v místě realizace provozována nebyla – jedná se tedy o 
zavedení nové služby – 10 bodů. 

Ordinace praktického lékaře není doposud provozována v místě realizace ani v okolních obcích – 20 
bodů. 
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8. 

Realizací projektu se rozšíří volnočasová aktivita/spolková činnost. 

0 - 10 

- Projekt není zaměřen na volnočasové aktivity/na spolkovou činnost – 0 
bodů 

- Výsledek projektu rozšíří nabídku volnočasových aktivit nebo zlepší 
podmínky pro stávající volnočasové aktivity/spolkovou činnost – 5 
bodů 

- Výsledek projektu je víceúčelový (je možné jej využít pro více 
volnočasových aktivit/spolkových činností) – 10 bodů 

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 5. 

Komentář: 

Preferují se projekty zaměřené na volnočasovou aktivitu/na spolkovou činnost v obcích. 

Příklad: 

Výstupem projektu je zavedení lékařské ordinace praktického lékaře – 0 bodů 

Výsledkem projektu je zakoupení vybavení pro rybářskou organizaci – 5 bodů 

Realizací projektu dojde k úpravám prostor - klubovny, v níž se schází rybářská organizace – 5 bodů 

Výsledkem projektu je úprava budovy současné tělocvičny na víceúčelový objekt (tělocvična, 
klubovna pro spolkovou činnost, kuželna)  - 10 bodů 

 

 

Číslo Preferenční kritéria stanovená MAS – pro Fichi č. 6 Bodovací 

škála 

6. 

Žadatel rekonstruuje existující objekt/využívá nevyužité prostory. 

0 - 10 
- Žadatel nerekonstruuje existující objekt/nevyužívá nevyužité (volné) 

prostory – 0 bodů 

- Žadatel rekonstruuje existující objekt/využívá nevyužité (volné) 
prostory – 10 bodů 

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 6. 

Komentář: 

Preferují se projekty zaměřené na rekonstrukci stávajících budov/ploch a nevyužitých prostor. 

Příklad: 

Výsledkem projektu je zřízení kontaktního centra, vybudovaného v prostorách doposud používané 
klubovny – 0 bodů 

Výsledkem projektu je zřízení kontaktního centra, vybudovaného v nevyužívaných prostorách – 10 
bodů  

7. 

Realizací projektu dojde k vytvoření služby, která je v místě realizace i 
v okolních obcích nová (neexistuje žádná jiná stejného zaměření). 

0 - 20 
- Realizací projektu se nevytvoří žádná služba – 0 bodů 

- Realizací projektu dojde k vytvoření služby, která již v místě realizace 
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existuje – 5 bodů 

- Realizací projektu dojde k vytvoření služby – 10 bodů 

- Realizací projektu dojde k vytvoření služby, která je v místě realizace i 
v okolních obcích nová – 20 bodů 

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 6. 

Komentář: 

Výsledek projektu rozvíjí region nabídkou služeb v oblasti  školství, zdravotnictví, kultury a 
sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní 
infrastruktury, tělovýchovy a sportu. 

 

 Příklad: 

Výstupem projektu je zřízení provozu kontaktního centra. 

V případě, že kontaktní centrum je již v místě realizace zřízeno – 5 bodů. 

Kontaktní centrum v místě realizace doposud provozováno nebylo – jedná se tedy o zavedení nové 
služby – 10 bodů. 

Kontaktní centrum není doposud provozováno v místě realizace ani v okolních obcích – 20 bodů. 

8. 

Realizací projektu se rozšíří volnočasová aktivita/spolková činnost. 

0 - 10 

- Projekt není zaměřen na volnočasové aktivity/na spolkovou činnost – 0 
bodů 

- Výsledek projektu rozšíří nabídku volnočasových aktivit nebo zlepší 
podmínky pro stávající volnočasové aktivity/spolkovou činnost – 5 
bodů 

- Výsledek projektu je víceúčelový (je možné jej využít pro více 
volnočasových aktivit/spolkových činností) – 10 bodů 

Toto kritérium je kritérium stanovené MAS pro Fichi č. 6. 

Komentář: 

Preferují se projekty zaměřené na volnočasovou aktivitu/na spolkovou činnost v obcích. 

Příklad: 

Výstupem projektu je zřízení kontaktního centra – 0 bodů 

Výsledkem projektu je zakoupení vybavení pro rybářskou organizaci – 5 bodů 

Realizací projektu dojde k úpravám prostor - klubovny, v níž se schází rybářská organizace – 5 bodů 

Výsledkem projektu je úprava budovy současné tělocvičny na víceúčelový objekt (tělocvična, 
klubovna pro spolkovou činnost, kuželna)  - 10 bodů 
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Příloha č. 1 : Etický kodex členů Výběrové komise MAS 21, o.p.s. 

Etický kodex 

členů Výběrové komise MAS 21, o.p.s. 

Preambule 

Jako člen Výběrové komise MAS 21, o.p.s. (dále jen „člen“) chápu svou činnost v rámci 
hodnocení projektů (dále jen „činnost) jako veřejnou službu, za niž nesu odpovědnost. 
Dobrovolně přijímám následující společná ustanovení: 

I. Obecné zásady 

1. Člen činí vše nezbytné pro to, aby jednal v souladu s ustanoveními tohoto Kodexu. 

2. Při plnění svých povinností slouží člen vždy veřejnému prospěchu a zdrží se jednání, které 
by ohrozilo důvěryhodnost procesu hodnocení projektů. 

3. Člen činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně. Nejedná svévolně k újmě či prospěchu 
jakékoli fyzické či právnické osoby nebo skupiny osob.  

II. Střet zájmů 

1. Pokud člen zastupuje subjekt, který v daném kole výzvy podává žádost o dotaci, či je jinak 

zainteresován na předkládaném projektu, nesmí hodnotit žádosti v rámci dané Fiche, do 

které byl projekt předložen. 

2. Člen je povinen tuto skutečnost oznámit a bude při hodnocení nahrazen jiným členem 

výběrové komise. 

III. Dary a výhody 

1. Člen nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla 

ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.  

2. Člen nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho 

činností. 

IV. Účinnost 

Seznámil/a jsem se s etickým kodexem členů Výběrové komise MAS 21, o.p.s. a svým 

podpisem stvrzuji svůj souhlas s jeho obsahem a zavazuji se jej dodržovat. 

Jméno:  

Datum      Podpis:    



 
MAS 21, o.p.s. 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 
 

Stránka 35 z 35 

 

 

Manuál pro hodnotitele schválil Programový výbor MAS 21, o.p.s. dne 5. 12. 2011. 

 

 

 

 


