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

Závazný výklad preferenčních kritérií
Fiche

MAS Mikulovsko o.p.s.
Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko 2007‐2013
4 ‐ Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko

Povinná preferenční kritéria:
kritérium
Věcný popis
kritéria
kritérium

Věcný popis
kritéria

hodnocení

kritérium

hodnocení

kritérium
hodnocení

kritérium
hodnocení

Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa dle definice v příloze 2
Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2.
Kritérium nebude v rámci této fiche bodově zvýhodňěno

Uplatňování inovačních přístupů.

0 bodů
0 bodů
0‐5 bodů

Kritérium preferuje projekty, které přinášejí v území nová řešení či aktivity. Předkladatel projektu popíše
změny oproti dosavadní praxi řešení místních problémů v osnově projektu: výčet inovačních aktivit,
způsob využití místního potenciálu k inovacím. Žadatel uvede, jakým způsobem jsou tyto inovace nebo
inovační postupy přínosné, účinné a udržitelné na území MAS. Inovace či inovační postup znamená
například:
‐ uvedení na trh nových výrobků a služeb, které odrážejí specifičnost daného území,
‐ netradiční způsoby řízení a zapojení místního obyvatelstva v rozhodovacím procesu a realizaci
projektů,
‐ zavádění nových metod při využívání potenciálu území,
‐ nová akce či aktivita prováděná v území poprvé.

Inovační řešení v rámci regionu MAS Mikulovsko
Inovace v rámci obce, ve které je projekt realizován
Inovace pouze pro předkladatele projektu
Projekt neuplatňuje inovační postupy
Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství.
Projekt je připraven a realizován více partnery, kteří budou také uživateli výstupů
projektu.
Projekt není připraven a realizován více partnery, kteří budou také uživateli výstupů
projektu.

5 bodů
3 body
1 bod
0 bodů
5 bodů
5 bodů
0 bodů

Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.
Výstupy projektu jsou zaměřeny převážně na mladé lidi do 30 let. Míru naplnění
kritéria posoudí hodnotitel.
Výstupy projektu nejsou zaměřeny převážně na mladé lidi do 30 let. Míru naplnění
kritéria posoudí hodnotitel.

0‐10 bodů

Zaměření dopadů projektu na ženy.
Výstupy projektu jsou zaměřeny převážně na ženy. Míru naplnění kritéria posoudí
hodnotitel.

0‐10 bodů

Výstupy projektu nejsou zaměřeny převážně na ženy. Míru naplnění kritéria
posoudí hodnotitel.

1‐10 bodů
0 bodů

1‐10 bodů
0 bodů

Závazný výklad preferenčních kritérií pro Fichi č. 4: Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko

Preferenční kritéria stanovená MAS:
kritérium
Věcný popis
kritéria

Projekt je realizován v obci do 2000 (resp. 500) obyvatel
Toto kritérium zvýhodňuje projekty realizované v nejmenších obcích regionu

hodnocení

Projekt je realizován na území obce s počtem obyvatel menším než 500.
Projekt je realizován na území obce s počtem obyvatel 500 až 1999.
Projekt je realizován na území obce s počtem obyvatel 2000 a vyšším.

kritérium

Komplexnost projektu ‐ předložený projekt čerpá z alesopň dvou kódů
způsobilých výdajů, přičemž jedním z nich je kód 959 Výdaje na parkové úpravy
veřejných prostranství obce.

Věcný popis
kritéria

hodnocení

kritérium
Věcný popis
kritéria

Bodové
hodnocení

kritérium
Věcný popis
kritéria

hodnocení

0‐4 body

4 body
2 body
0 bodů

0‐12 bodů

Preferenčním kritériem budou zvýhodněny projekty, které komplexně přispívají ke zlepšení vzhledu a
kvality života v obcích. Bodové hodnocení získají projekty, které čerpají z více než jednoho kódu
způsobilých výdajů, přičemž jedním z nich musí být kód 959 ‐ Výdaje na parkové úpravy veřejných
prostranství obce. Aby byl projekt hodnocen jako komplexní, musí být minimální míra čerpání z
každého relevantního kódu způsobilých výdajů alespoň 30% z celkových způsobilých výdajů projektu.
Pro hodnocení tohoto kritéria se však nepoužijí (nejsou relevantní) výdaje v kódech způsobilých výdajů
998 ‐ Projektová dokumentace a 960 ‐ Výdaje na nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství obce

Projekt čerpá (má plánovány) způsobilé výdaje z alespoň dvou relevantních kódů
způsobilých výdajů.
Projekt čerpá (má plánovány) způsobilé výdaje pouze z jednoho relevantního kódů
způcobilých výdajů.
Rozhodování o realizaci projektu probíhalo komunitní metodou (zapojení
veřejnosti do přípravy projektu)

6 bodů
0 bodů

0‐10 bodů

Kritérium zvýhodňuje projekty, jejichž záměr a potřebnost jednotlivých opatření byla projednána
komunitním způsobem s veřejností (setkání s občany a firmami, internetová diskuze, veřejná prezentace
projektového záměru apod…). Za komunitní projednání se nepovažuje projednání projektu v rámci
správního řízení.

Žadatel v projektu dostatečně popsal způsob a míru zapojení veřejnosti do přípravy
projektu a doložil komunitní projednání vhodnými doklady (např. prezenční listiny,
fotodokumentace, výpis z internetové diskuze apod…). Hodnotitel posoudí do jaké
míry bylo komunitní projednávání relevantní předkládanému projektu.
Žadatel v projektu popsal způsob a míru zapojení veřejnosti do přípravy projektu,
avšak nedoložil doložil komunitní projednání vhodnými doklady. Hodnotitel
posoudí do jaké míry bylo komunitní projednávání relevantní předkládanému
projektu.
Žadatel nezapojil veřejnost do projednání přípravy a realizace projektu
Míra finanční náročnosti realizace projektu. Výše požadovaných finančních
prostředků (dotace) je maximálně 450 tis Kč.

6‐10 bodů

1‐5 bodů
0 bodů

0‐8 bodů

Preferenční kritérium zohledňuje požadavek na širší rozložení prostředků alokovaných pro region MAS
Mikulovsko na více realizovaných projektů a také míru požadované dotace. Zvýhodněny budou
především drobné projekty s výši požadované dotace maximálně 450 tis. Kč.

Výše požadované dotace na projekt je nejvýše 250.000 Kč.

8 bodů

Výše požadované dotace na projekt je nejvýše 450.000 Kč.

5 bodů

Výše požadované dotace na projekt je vyšší než 450.000 Kč.

0 bodů
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kritérium

Projekt má jasnou vazbu na cíle SPL MAS Mikulovsko 2007‐2013 (1‐3 bodů),
je srozumitelný, logický a provázaný s kvalitně zpracovaným postupem realizace a
časovým harmonogramem (0‐2 bodů) a

Věcný popis
kritéria

Účelem kritéria je posoudit, do jaké míry projekt naplňuje Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko
o.p.s. 2007‐2013 (SPL), vychází z cílů SPL a jak přispívá k naplnění monitorovacích indikátorů, které jsou
uvedeny v SPL. Posuzuje se přínos realizace projektu pro rozvoj regionu. Současně se přihlíží k
provázanosti a logičnosti samotného projektu, jeho připravenosti k realizaci ze strany žadatele,
přiměřenosti rozpočtu a udržitelnosti jeho výstupů.

1‐12 bodů

Hodnotitelé budou v rámci hodnocení hodnotit následující dílčí kritéria:

hodnocení

Vazba projektu na cíle SPL MAS Mikulovsko 2007‐2013. Hodnotí se vazba projektu
na Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko na 2007‐2013, kterou žadatel popíše v
osnově projektu (kapitole osnovy projektu 3.1. Zdůvodnění projektu a 3.4 Výsledky
projektu) a z jejího obsahu musí být tato vazba patrná. Projekt musí mít vždy vazbu
na SPL a FICHI (jinak by byl vyloučen při administrativní kontrole projektů), bodově
se hodnotí především míra naplnění SPL MAS Mikulovsko 2007‐2013 a vazba na
naplnění monitorovacích indikátorů stanovených v SPL.

1‐5 bodů

Srozumitelnost a provázanost projektu, jeho realizovatelnost a logičnost ve vazbě
na opatření. Časový harmonogram odpovídá obsahu projektu. Opatření a
investice projektu tvoří jeden celek, případně vykazují vzájemný synergický efekt.
Hodnotitel boduje obsahovou a věcnou připravenost a realizovatelnost projektu a
to především dle popisu projektu (kapitola osnovy projektu 3. Popis projektu).
Hodnotí se zdůvodnění projektu, přínosy realizace projektu pro zlepšení vůči
výchozímu stavu (vyřešení problému kapitola 3.1 Zdůvodnění projektu). Hodnotitel
hodnotí realizovatelnost dle popisu realizace projektu (kapitola 3.2 Realizace
projektu), technického řešení (kapitola 3.3 Technické řešení projektu) a výsledků
projektu (kapitola 3.4 Výsledky projektu), kde by měla být popsána udržitelnost
výstupů projektu po ukončenčení jeho realizace. Logická provázanost jednotlivých
kapitol Osnovy projektu prokáže připravenost projektu k realizaci a logická vazba
investičních výdajů na rozpočet jeho reálnost.

0‐2 bodů

Přiměřenost výše rozpočtu. Hodnocena je vazba investičních výdajů na rozpočet a
jeho reálnost. Rozpočet projektu by měl být také přiměřený cílovým skupinám,
počtu osob, které budou výstupy projektu využívat a udržitelnosti projektu.

0‐5 bodů

Maximální možný počet bodů za projekt

76 bodů
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