Metodický pokyn pro hodnocení projektů

Program LEADER „V harmonii s přírodou“

Metodický pokyn pro hodnocení projektů
k Výzvě č.3/2010
v rámci Fiche č.3 Atraktivní venkov

Tyto pokyny slouží jako podrobný výklad obsahu a míry naplnění Preferenčních kritérií pro členy
Výběrové komise MAS a žadatele, kteří překládají Žádost o dotaci na realizaci projektů v rámci
naplňování Strategického plánu LEADER „V harmonii s přírodou“ a to ve Výzvě č.3/2010.

Místní akční skupina Horní Pomoraví o.p.s.
Sídlo:
Telefon:

Hlavní 137, 788 33 Hanušovice
+420 583 285 615

Kancelář:

Farní 14, 789 01 Zábřeh
+420 583 231 243

Kontaktní osoby:
Ing. Anna Bartošová – ředitelka MAS; manažerka pro realizaci SPL
Telefon :
+420 724 573 013; mail: bartosova@hornipomoravi.eu
Ing. Petra Vojtková – manažerka pro realizaci SPL
Telefon:
+420 602 832 880; mail: vojtkova@hornipomoravi.eu
Ing. Renata Baslerová – externí projektová manažerka
Telefon:
+420 737 768 010; mail: baslerova@hornipomoravi.eu
Ing. Lenka Krobotová – externí projektová manažerka
Telefon:
+420 736695544; mail: krobotova@hornipomoravi.eu
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Co jsou preferenční kritéria a k čemu slouží

Preferenční kritéria jsou hodnotícím nástrojem, kterým Výběrová komise posoudí Vaši žádost. Míra
naplnění preferenčních kritérií ve spojitosti s obsahem a zaměřením Vašeho projektu formuje
výstupy. Hodnocení preferenčních kritérií následuje po kontrole úplnosti, administrativní kontrole a
kontrole přijatelnosti.
Program rozvoje venkova (PRV) má své vlastní cíle s celorepublikovým dopadem na rozvoj venkova.
K jejich naplňování slouží jednotlivé osy a opatření tohoto programu. Jedním z nástrojů dosažení
těchto cílů je tedy i Osa IV. – Program LEADER 2007 – 2013, jehož je Místní akční skupina součástí.
Stejně tak i Místní akční skupina (dále MAS) má své vlastní specifičtější cíle, které jsou ušité na míru
potřebám našeho regionu, zároveň jsou ovšem v souladu s cíli PRV. MAS si tyto vlastní specifické cíle
stanovila ve Strategickém plánu LEADER (dále jen SPL) „V harmonii s přírodou“. Také fiche mají své
konkrétní cíle, které jsou jakýmsi dílčím rozpracováním cílů SPL „V harmonii s přírodou“. Celou tuto
„soustavu“ si představíme jako pyramidu, kde odspodu široká paleta konkrétních cílů Fichí pomáhá
naplnit specifické cíle SPL, ty pak přispívají k naplňování „nejvyšších“ a nejobecnějších cílů PRV, které
jsou na vrcholu této pyramidy.
Aby bylo naplňování všech těchto cílů kontrolovatelné, měřitelné a porovnatelné, uvádí SPL a
jednotlivé Fiche sady tzv. monitorovacích indikátorů, SPL pak také koncové hodnoty, jichž by měly
indikátory po ukončení programu dosáhnout. MAS má tedy jasný zájem na co nevětším naplňování
těchto monitorovacích indikátorů. Jelikož je toto naplňování realizováno právě podporou projektů
koncových žadatelů, preferuje MAS takové projekty, které ji s naplňováním indikátorů a tedy plněním
svých cílů pomohou nejvíce.
Aby řídící orgány PRV zvýšily MASkám motivaci k naplňování daných cílů, používají v programu
LEADER nástroj finanční motivace. Ten spočívá v tom, že od roku 2011 celých 30% finančních
prostředků určených každý rok pro všechny MAS účastnících se LEADERu a jejich vybrané projekty,
rozdělí právě podle plnění těchto monitorovacích indikátorů. Pro MAS i pro žadatele tak má
naplňování indikátorů ještě jeden zásadní rozměr. Čím úspěšnější v naplňování indikátorů budeme,
tím více prostředků na realizaci Programu LEADER během 5 let získáme a budeme moci na území
Horního Pomoraví rozdělit.
Celý výše uvedený metodický postup vychází z pravidel Osy IV. LEADER PRV a je závazný pro všechny
MAS účastnící se Programu LEADER 2007 – 2013.
Ze všech výše uvedených důvodů jsou proto v jednotlivých Fichích stanoveny tzv. preferenční kritéria,
která pomohou seřadit podané žádosti dle toho, jak která žádost naplňuje cíle dané Fiche, SPL
„V harmonii s přírodou“ i PRV.
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Existují dva druhy preferenčních kritérií:
a) Povinná preferenční kritéria
Jsou stanovena Ministerstvem zemědělství a dána pravidly PRV, jsou tak shodná nejen pro
všechny Fiche Programu LEADER „V harmonii s přírodou“, ale i pro všechny Fiche všech
ostatních MAS v ČR účastnících se programu LEADER 2007 – 2013. MAS však při tvorbě Fichí
každému povinnému preferenčnímu kritériu stanovila rozdílné maximální bodové hodnoty, a
to pro každou Fichi zvlášť, tj. u každé Fiche je dle jejího zaměření dané kritérium méně či více
rozhodující
Seznam Povinných preferenčních kritérií ve Fichích programu LEADER „V harmonii
s přírodou“
Povinná preferenční kritéria
1
2
3
4
5
6

Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa (dle metodiky v příloze 6. Pravidel
pro opatření IV.1.2.).
Uplatňování inovačních přístupů
Víceodvětvové navrhování a provádění projektů založené na součinnosti mezi subjekty a
projekty z různých odvětví místního hospodářství.
Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.
Zaměření projektu na ženy.
Projekty se zkrácenou dobou realizace tzn. méně než 12 měsíců (platí pro výzvy v letech
2007, 2008, 2009).

b) Preferenční kritéria stanovená MAS
Pravidla PRV umožňují MASkám při přípravě Fichí zařadit také vlastní preferenční kritéria,
která zohledňují cíle a zaměření Fichí a Strategického plánu LEADER. Každá Fiche v Programu
LEADER „V harmonii s přírodou“ tak má vlastní sadu těchto preferenčních kritérií.
Preferenční kritéria stanovená MAS
7
8
9
10
11
12

Projekt je svým dopadem v území výjimečný ve srovnání s ostatními projekty
Projekt využívá stávajících budov.
Využití místních zdrojů.
Projekt má i přeshraniční dopad.
Příznivý vliv na životní prostředí.
Úspěšnost žadatele v předešlých kolech výzvy SPL MAS Horní Pomoraví.

Seznam a maximální bodové hodnoty jednotlivých kritérií najdete pod názvem Kritéria nebo na
Řádku 26. příslušné Fiche. Na základě míry jejich naplnění, které budete deklarovat v Žádosti, pak Váš
projekt oboduje Výběrová komise MAS a sestaví pořadí projektů za každou Fichi.
Žadatel se k naplnění kritérií zavazuje předem a dle Pravidel musí být schopen prokázat tyto
skutečnosti kdykoliv na vyžádání, při kontrolách během realizace i v období vázanosti projektu na
účel. Nenaplnění preferenčních kritérií, za které žadatel získal preferenční body, bude ze strany
SZIF sankciováno a může vést až k neproplacení/vrácení dotace. Proto prosíme, uvádějte do Vaší
žádosti jen pravdivé, reálné a splnitelné hodnoty!!!
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Fiche č.3 Atraktivní venkov
Kritérium 1: Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa (30 bodů)
Škála
Základní definice

Uděluje se pouze 0 nebo 30 bodů
30 bodů získá projekt, který se zaváže k vytvoření 1 či více pracovních míst dle
pravidel níže

Podrobnou a závaznou definici tohoto pracovního místa uvádí Příloha 61 Pravidel IV.1.2., žadatel se
k naplnění kritéria zavazuje předem, dodržení závazku bude pravidelně kontrolováno.
Na tomto místě je potřeba upřesnit znění tohoto kritéria, které muselo být doslovně převzato
z Pravidel MAS. Úvazek menší než celý se nebude hodnotit jako vytvoření pracovního místa! Slovo
„každého“ v tomto případě neznamená, že by se bodový zisk násobil (za 1 pracovní místo 30 bodů, za
2 místa 60 bodů). Výkladové znění je: 30 bodů získá ten projekt, v rámci něhož dojde k vytvoření
alespoň jednoho nového trvalého pracovního místa.
Kritérium 2: Uplatňování inovačních přístupů (60 bodů) je rozděleno na 2 podkritéria
Kritérium 2a: Naplnění inovačních přístupů stanovených na Řádku 13.Fiche (40 bodů)
Škála
Základní definice

Uděluje se pouze 0 nebo 40 bodů
40 bodů získá projekt, který se zaváže k naplnění jednoho nebo více inovačních
přístupu stanovených v Řádku 13.

Řádek 13. Fiche: Uplatnění inovačních přístupů
- Vytváření balíčků služeb
- Propojování nabídky místních produktů a regionálních služeb
- Začlenění marketingu regionálních produktů
- Uplatnění spolupráce mezi výrobci a poskytovateli služeb, podpora komunikace a spolupráce
mezi partnery v regionu
- Vazba na místní tradice
- Propagace venkova, ekologického zemědělství, myšlenky udržitelného rozvoje a
zodpovědného přístupu k přírodním zdrojům
- Vytváření uceleného systému informování
Kritérium 2b: Uplatňování dalších inovačních přístupů (20 bodů)
Škála
Základní definice

Uděluje se pouze 0 nebo 20 bodů
20 bodů získá projekt dle toho, jaké další inovace ve svém projektu uplatní.

Pozn. Evropská komise používá následující definici inovace: Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi
spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních
podmínek a kvalifikace pracovní síly.

1

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2
Feafrd%2Fosa4%2F1%2F12%2F1191917071681.pdf
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Váš projekt může v předmětu a způsobu realizace uplatnit jakékoliv identifikovatelné a pro daný
projekt skutečně přínosné inovační přístupy, byť nejsou přímo ve Fichi uvedeny. Inovace nesmí
odporovat zásadám a pravidlům Programu LEADER a jejich využití musí být dostatečně popsáno
v Osnově projektu.
Kritérium 3:

Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi
subjekty a projekty různých odvětví místního hospodářství (10 bodů)

Škála
Základní definice

Uděluje se 0 až 10 bodů
Projekt získá po 5 bodech, dle toho, jak naplňuje níže uvedené skutečnosti
(a,b)

Kritérium je zaměřeno na preferenci projektů, které během přípravy a realizace využívají přínosu
spolupráce. Za naplnění každé následující skutečnosti tak získá projekt 5 bodů:
a) předmět projektu umožní vznik/je součástí regionálního produkčního řetězce více subjektů,
kde žadatel zpracovává místní produkci. Zpracováním se myslí taková úprava produkce,
která v sobě nese přidanou hodnotu.
b) předmět projektu umožní vznik/ je součástí regionálního produkčního řetězce více subjektů,
kde je produkce žadatele dále v regionu zpracována. Zpracováním se myslí taková úprava
produkce, která v sobě nese přidanou hodnotu.
Kritérium 4: Zaměření dopadu projektu na mladé lidi do 30 let (30 bodů)
Škála
Základní definice

Uděluje se pouze 0 až 30 bodů
30 bodů získá projekt, který splní všechna níže uvedená kritéria.

Body získá projekt, u kterého dojde k naplnění následujících skutečností:
a) do projektu jsou ve fázi přípravy či realizace zapojeni mladí lidé do 30 let ve vztahu k výstupu
projektu (10 bodů)
b) výstupy projektu jsou zaměřeny na mladé lidi do 30 let a to i přeneseně (10 bodů)
c) mladí lidé do 30 let budou zapojeni do péče a údržby výstupu projektu (10 bodů)
Kritérium 5: Zaměření dopadu projektu na ženy (30 bodů)
Škála
Základní definice

Uděluje se pouze 0 až 30 bodů
30 bodů získá projekt, který splní všechna níže uvedená kritéria.

Body získá projekt, u kterého dojde k naplnění z následujících skutečností:
a) do projektu jsou ve fázi přípravy či realizace zapojeny ženy ve vztahu k výstupu projektu (10
bodů)
b) výstupy projektu jsou zaměřeny na ženy a to i přeneseně (10 bodů)
c) ženy budou zapojeny do péče a údržby výstupu projektu (10 bodů)
Kritérium 6: Projekty se zkrácenou dobou realizace tzn. méně než 12 měsíců (0 bodů)
Toto kritérium je pro výzvy od roku 2010 nerelevantní.
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Kritérium 7: Projekt je svým dopadem v území výjimečným ve srovnání s ostatními projekty
(80 bodů)
Škála
Základní definice

Uděluje se pouze 0 nebo 80 bodů
80 bodů se uděluje jen projektům, které jsou pro území přínosné, ale jsou
bodově znevýhodněné v rámci preferenčních kritérií

Kritérium 8: Projekt využívá stávajících budov (20 bodů)
Škála
Základní definice

Uděluje se pouze 0 nebo 20 bodů
20 bodů získá projekt, který využívá stávající budovy

Cílem je podpořit projekty, které jsou schopny realizovat své záměry v budovách, které jsou již
vybudovány a zdánlivě nepoužitelné. Projekt využívající stávající budovy získá 20 bodů jak v případě
rekonstrukce či jen užívání této budovy.
Kritérium 9: Využitím místních zdrojů (20 bodů)
Škála
Základní definice

Uděluje se 0 až 20 bodů
20 bodů získá projekt, který využívá na přípravu nebo realizaci projektu
místních zdrojů

Za místní zdroj považujeme místní suroviny, obyvatelstvo.
Kritérium 10: Projekt má i přeshraniční dopad (30 bodů)
Škála
Základní definice

Uděluje se 0 až 30 bodů
30 bodů získá projekt, který má příhraniční dopad

Projekt, který má přeshraniční dopad s kterýmkoliv státem, získá bodové hodnocení 30 bodů. Jedná
se o vytvoření balíčků služeb, uplatnění spolupráce mezi státy – v oblasti poskytování služeb, podpory
komunikace, apod.
Kritérium 11: Příznivý vliv na životní prostředí (40 bodů)
Škála
Základní definice

Uděluje se 0 až 40 bodů
Projekt získá body dle toho, jak naplňuje níže uvedené skutečnosti

Projekt je má svým záměrem příznivý vliv na životní prostředí. Žadatel se zavazuje k:
a) využívání obnovitelných zdrojů energetického vytápění
b) energeticky úsporným opatřením spočívající ve výměně oken
c) energeticky úsporným opatřením spočívající v zateplení fasády
d) solární termické kolektory
e) do 6 měsíců od obdržení dotace se žadatel přihlásí do systému značení
místních výrobků a služeb Jeseníky – originální produkt

10 bodů
10 bodů
10 bodů
5 bodů
5 bodů

Body se sčítají, ale v rámci jednotlivých bodů se nenásobí!
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Kritérium 12: Úspěšnost žadatele v předešlých kolech výzvy (20 bodů)
Škála
Základní definice

Uděluje se 0, 10 nebo 20 bodů
Projekt získá body dle úspěšnosti v předchozích kolech výzvy

Projekt získá bodové zvýhodnění v případě, že:
a) žadatel nebyl dosud podpořen
b) žadatel byl již 1x podpořen
c) žadatel byl podpořen vícekrát

20 bodů
10 bodů
0 bodů

Tento metodický pokyn byl vytvořen kanceláří MAS, byl schválen Programovým výborem a
Výběrovou komisí dne 28.7.2010.
Vydala: MAS Horní Pomoraví o.p.s. dne 13.8.2010
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