
   

 
 

Příloha č. 2 výzvy 

POPIS KRITÉRIÍ VĚCNÉHO HODNOCENÍ VÝZVY Č. 2019/1  

„Podpora komunitního života na venkově 2019 PK“  

 

Název výběrového kritéria  Popis výběrového kritéria  Body  

2 

Partnerství s MAS Vladař o.p.s.  

Žadatel má uzavřenou Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s MAS Vladař o.p.s., nebo je členem 
jiného subjektu, který toto kritérium splňuje (např. Mikroregion, zřizovatel)  

20 bodů 

Žadatel nemá uzavřenou Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s MAS Vladař o.p.s.  5 bodů 

  
2.  Jak projekt zapojuje komunitu do 

realizace projektu?  

Komunita je zapojena do projektu ve všech fázích realizace (příprava, průběh, výstupy)  20 bodů 

Komunita se do realizace projektu zapojuje ve fázi výstupů projektu a během jedné z fází příprava/průběh  15 bodů 

Komunita je zapojena pouze formou využívání výstupů projektu (návštěvníci, …)  5 bodů  

  
3.  

Velikost obce, ve které je projekt 

realizován (stav k 31. 12. 2017)  

Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován, je do 500 obyvatel   30 bodů 

Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován, je v rozmezí od 501 do 1 000 obyvatel  25 bodů 

Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován, je v rozmezí od 1 001 do 2 000 obyvatel  20 bodů 

Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován, je v rozmezí od 2 001 do 5 000 obyvatel  15 bodů 

Počet obyvatel obce, ve které je projekt realizován, je v rozmezí od 5 001 a více obyvatel  10 bodů 

  
4.  

Velikost předpokládané komunity, 

která bude v projektu zapojena  

Nad 50 lidí (účastníci, realizátoři)  10 bodů 

Do 50 lidí včetně (účastníci, realizátoři)  5 bodů 

  
5.  Je projekt převážně zaměřen na 

podporu sportu?  

Převládající zaměření projektu je na podporu sportu a sportovních aktivit.  10 bodů 

Projekt realizuje sportovní aktivity a podporuje sport, ale nejedná se o převládající zaměření.  8 bodů 

Projekt v rámci realizace neřeší podporu sportu a sportovních aktivit.  5 bodů 



   

 
 

  

Minimální bodová hranice  50 bodů  (pro výběr projektu k financování)  

Maximální bodová hranice  100 bodů  (pro výběr projektu k financování)  

 

  
6.  Je projekt převážně zaměřen na 

zapojení mládeže a seniorů?  

Projekt se svou realizací zapojuje do některé z fází jak mládež, tak seniory.  10 bodů 

Projekt se svou realizací zapojuje do některé z fází mládež nebo seniory.  8 bodů 

Projekt nezapojuje do žádné z fází realizace mládež či seniory.   5 bodů 


