Program STARTÉR 2019
Hodnocení a výběr projektů
-

-

-

-

projekty se přihlašují doručením (osobně, poštou) vyplněného formuláře „Žádosti o grant na
projekt“ do kanceláře MAS svatého Jana z Nepomuku, Nám. Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí,
nebo e-mailem (mas.nepomucko@seznam.cz) do 1. září 2019 (přičemž rozhodující je termín
doručení na MAS),
projekty se předkládají na předepsaném formuláři „Žádost o grant na projekt z programu MAS
svatého Jana z Nepomuku STARTÉR 2019“, projekty s neúplně vyplněnými žádostmi budou
z dalšího hodnocení vyřazeny,
každý projektový tým je povinen se zúčastnit veřejné prezentace projektů. Projekty, které zde
nebudou prezentovány, budou vyřazeny z dalšího hodnocení. Prezentaci projektu provádí přímo
člen/členové projektového týmu, zastoupení třetí osobou není možné,
na hodnocení projektů se rovnou měrou podílí 3členná výběrová skupina MAS a žadatelé –
projektové týmy přihlášených projektů,
výběrová skupina MAS provádí hodnocení projektů na základě hodnotících kritérií,
projektové týmy přihlášených projektů hodnotí projekty hlasováním při veřejné prezentaci
projektů,
celkové hodnocení projektů je dáno součtem pořadí obou hodnocení (výběrová skupina MAS +
žadatelé),
výběrová skupina MAS si vyhrazuje právo ve zdůvodnitelných případech rozhodnout o
nepodpoření jakéhokoli projektu, nevyčerpání celkové částky, navýšení nebo snížení rozpočtu
projektu.

Hodnotící kritéria – kritéria pro hodnocení projektů komisí MAS, celkem 50 bodů
1. Naplnění cíle programu – nové, pilotní či inovativní aktivity – max. 20 bodů.
2. Inovativnost - projekt zahrnuje v území MAS nové a netradiční aktivity, prvky, přičemž jejich
uplatnění je možné v kterékoli části projektu. – max. 10 b.
3. Spolupráce – do realizace projektu je zapojeno více subjektů – obec, neziskové organizace, škola,
další - max. 5 b.
4. Projektová a organizační připravenost – projekt má sestavený projektový tým s jasně
vymezenými rolemi, definované jednotlivé aktivity, stanovený časový harmonogram a rozpočet –
max. 5 b.
5. Dopad realizace projektu na okolí – projekt má pozitivní dopady na další skupiny obyvatel, než
jsou samotní realizátoři, na různé věkové skupiny obyvatel, na obyvatele jiných obcí, na
návštěvníky území MAS – max. 5 b.
6. Iniciace projektu „odspodu“ - projektový záměr vznikl z iniciativy místních obyvatel, dětí,
studentů, seniorů, řadových členů, nebo vychází z ověřené místní potřeby - max. 5 b.

