Fond malých projektů Rakousko – Česká republika

Check list hodnocení kvality projektu
Název projektu:
Registrační číslo projektu:

Hodnocení kvality projektu
1. Hodnocení projektu jako celku

max. 36 bodů
max. 10 bodů

1.1 Je projekt v souladu s cíli FMP?

0-1-2

1.2 Jsou projektové cíle a cílové skupiny projektu jasně popsány?

0-1-2

1.3 Jsou projektové aktivity konkrétně definované, relevantní, realizovatelné
a nezbytné pro dosažení cílů projektu?

0-1-2

1.4 Je časový harmonogram projektu kvalitně a realisticky připraven?

0-1-2

1.5 Je udržitelnost projektu popsána dostatečně a srozumitelně?

0-1-2

2. Hodnocení dílčích částí projektu

max. 10 bodů

2.1 Je rozpočet projektu transparentní a reálný?

0-1-2

2.2 Jsou výdaje plánované v projektu hospodárné, efektivní a účelné?

0-1-2

2.3 Byla projektová žádost dostatečně zkonzultována u příslušného
správce?
Minimálně 1 osobní konzultace s pracovníkem Správce FMP - 4 body
E-mailová komunikace s pracovníkem správce - 2 body
Žádná konzultace - 0 bodů
2.4 Má žadatel i partner zkušenosti s realizací EU projektů?
Zkušenosti s realizací EU projektů mají oba (všichni) partneři - 2 body
Zkušenosti s realizací EU projektů má alespoň 1 z partnerů - 1 bod
Zkušenosti s realizací EU projektů nemá žádný partner - 0 bodů
3. Hodnocení přeshraniční spolupráce
3.1 Kritérium společné přípravy
Partneři z obou států se účastní přípravy projektu stejnoměrně. Proces přípravy
projektu vykazuje aktivní zapojení partnerů v celém procesu přípravy projektu od počátku projektové ideje po předložení projektové žádosti. Nutno doložit min.
2 společná setkání - prezenční listina, zápis - 2 body
Partneři z obou států se účastní procesu přípravy projektu pouze příležitostně.
Jeden z partnerů je výrazně aktivnější v procesu než partner z druhé strany. Je
zajištěn tok informací o přípravě projektu z jedné strany na druhou stranu hranice.
Nutné doložit min. 1 setkání - 1 bod
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0-2-4

0-1-2
max. 8 bodů

1-2

1

3.2 Kritérium společné realizace
Během procesu realizace projektu jsou oba partneři společně zapojeni. Projekt
má vytvořen společný plán aktivit, zahrnující detailní časový harmonogram a je
společně propagován. Společné aktivity jsou propojeny časově i obsahově - 2
body
Projekt je převážně realizován partnerem z jedné strany hranice. Oba partneři
jsou do procesu realizace zapojeni pouze příležitostně nebo aktivity realizované
jedním z partnerů jsou pouze doplňkové. Společné aktivity jsou propojeny časově
i obsahově - 1 bod
3.3 Kritérium společného financování
Finanční podíl projektového partnera je více než 1000 EUR - 2 body
Finanční podíl projektového partnera je 500-1000 EUR - 1 bod
Projektový partner se na společném financování projektu nepodílí - 0 bodů
3.4 Kritérium společného personálu
Společný personál z Rakouska a ČR bude zapojen do všech aktivit v projektu.
Projektový tým bude složen ze zástupců všech partnerů a bude realizovat celý
projekt společně, jak je popsáno v žádosti - 2 body
Společný personál z Rakouska a ČR bude zapojen do všech aktivit v projektu.
Projektový tým bude složen ze zástupců všech partnerů a bude realizovat projekt
společně pouze částečně - 1 bod
Projekt nemá společný personál - 0 bodů
4. Hodnocení přeshraničního dopadu

1-2

0-1-2

0-1-2

max. 8 bodů

4.1 Mají cílové skupiny z obou stran hranice prospěch z projektu?
Prospěch je rovnoměrný na obou stranách hranice - 2 body
Prospěch převažuje na jedné straně hranice - 1 bod
Cílové skupiny nemají z projektu prospěch - 0 bodů
4.2 Má programové území jasný prospěch ze spolupráce?
Programové území má evidentní prospěch ze spolupráce - 2 body
Programové území má částečný prospěch ze spolupráce - 1 bod
Programové území nemá prospěch ze spolupráce - 0 bodů
4.3 Je přeshraniční dopad projektu územně vyvážený na obě strany
hranice?
ano - 2 body
částečně - 1 bod
není - 0 bodů
4.4 Má projekt široký územní dopad (je tento dopad místní, regionální,
národní)?
národní, regionální dopad - 2 body
místní dopad - 1 bod
žádný územní dopad - 0 bodů

0-1-2

0-1-2

0-1-2

0-1-2

CELKEM BODŮ
Doporučení k podpoře EFRR a projednání na RMV při dosažení minimálně 20 bodů, z toho min. 4
body při hodnocení přeshraničního dopadu.
Komentář hodnotitele/hodnotitelky v ČJ a v NJ:

Kontrolu provedl:
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Datum a místo:

Podpis:
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