Příloha č.4

Hodnotící formulář
Pozn. část hodnocení I – II provádí správce oblasti podpory,
část III - provádějí příslušné komise, výbory popř. jiné orgány v návaznosti na konkrétní podmínky oblasti
podpory

I. Identifikační údaje
Číslo a název oblasti podpory
Číslo a název programu
Název projektu
Žadatel
Požadovaná výše dotace
(% z celkového rozpočtu projektu)

………………..… Kč

(………%)

II. Administrativní soulad
ano

ne

žádost je zpracována na předepsaném formuláři, je úplná a v souladu s účelem a
podmínkami vyhlášeného programu
požadovaná dotace je v limitu minimální a maximální přípustné výše dotace
žádost byla podána v termínu pro předkládání žádostí
žádost obsahuje všechny požadované přílohy
Projekt je v souladu s administrativními podmínkami a je způsobilý pro další
hodnocení.
V případě, že projekt není způsobilý pro další hodnocení, uveďte důvody (chybějící povinné přílohy apod.)

hodnocení provedl(a)……………………. dne …………….…… podpis……………………..

III. Hodnocení žádosti
1. Závazná kritéria
Předmět hodnocení

počet
bodů

váha
kritéria

Z1) Vazba projektu na další aktivity v území
Z2) Výše spolufinancování projektu ze strany kraje
Z3) Vazba projektu na rozvoj hospodářsky slabých a
podprůměrných oblastí kraje
Celkové hodnocení míry naplnění závazných kritérií
(bodový součet)

konečný
počet bodů

10%
15%
15%

Komentář:

2. Specifická kritéria
Předmět hodnocení

počet
bodů

váha
kritéria

S1) Navázání spolupráce
S2) Hodnocení z pohledu oborového zaměření (oblasti
specializace jsou specifikovány v Příloze č. 6) ve vztahu
k cílům Strategie inteligentní specializace
S3) Hodnocení dle velikosti podniku
S4) Hodnocení realizovatelnosti a inovativnosti projektu
Celkové hodnocení míry naplnění specifických
kritérií (bodový součet)

konečný
počet bodů

30%
10%

10%
10%

Komentář:

Celkové hodnocení projektu:
(Zakroužkujte platnou variantu a v případě a) vyplňte návrh výše dotace
Doporučení:
a) Projekt je doporučen k poskytnutí dotace, a to ve výši ………………………… Kč
b) Projekt není doporučen k poskytnutí dotace.

hodnocení provedl(a)…………………… dne…………………… podpis………………….

Hodnotící formulář - souhrnná tabulka projektů
Číslo a název oblasti podpory
/ programu
Číslo vyhlášení programu, příp. rok vyhlášení
část II. - hodnocení správce
oblasti podpory

část I. - informace o projektu

Poř.
číslo

celkem:

Žadatel

Název projektu

Popis projektu

Výstupy projektu

Celkové
výdaje
projektu

Požadovaná výše
dotace
Kč

%

0,00

hodnocení provedl(a)…………………… dne…………………… podpis…………………

Administrativní soulad
(projekt je v souladu
s účelem a podmínkami
programu a je způsobilý pro
další hodnocení) ANO/NE

část III. - hodnocení komise

Závazná
kritéria
hodnocení
(body)

Specifická
kritéria
hodnocení
(body)

Celkový
počet bodů

