
 
 

 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

pro výzvu společnosti Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná  
k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí 
regionálního charakteru konaných na území MAS Jižní Haná. 

 

 

projekt číslo: 
název: 

 

 

 

POPIS HODNOTÍCÍHO KRITÉRIA BODY 

    

Kritérium č. 1 - Regionální význam akce (vyberte pouze jednu možnost)   

Akce je pouze pro určitou skupinu osob v jedné obci MAS, tj. akce má dopad  
pouze na území obce, ve které je realizována. 

1 bod 

Akce je pro určitou skupinu osob z více obcí MAS. 2 body 

Akce je pro širokou veřejnost (obyvatele) z území MAS 3 body 

Akce je pro širokou veřejnost a také pro návštěvníky území MAS, tj. akce má dopad přes 
hranice MAS 

4 body 

Celkem maximálně – vybrána bude pouze 1 možnost bodového hodnocení 4 body 

Počet získaných bodů   

    

Kritérium č. 2 - Přínosy akce (vyberte více možností)   

Díky akci se udržují a uchovávají stávající kulturně společenské a sportovní aktivity. 1 bod 

Díky akci se podnítí nové nebo obnoví zaniklé tradiční kulturně společenské a sportovní 
aktivity. 

2 body 

Akce uplatňuje inovativní přístup, doposud v regionu MAS nerealizovaný. 1 bod 

Akce umožňuje multiplikaci jiným zájemcem  
(tj. projekt je přenositelný do jiného místa, času a místních podmínek). 

1 bod 

Celkem maximálně 5 bodů 

Počet získaných bodů   

    

 

 



 
 

 

POPIS HODNOTÍCÍHO KRITÉRIA BODY 

    

Kritérium č. 3 - Propagace akce, propagace MAS (vyberte více možností)   

Akce bude propagována prostřednictvím místních médií  
(např. obecní rozhlas, zpravodaj, vývěsky, apod.). 

1 bod 

Akce bude propagována prostřednictvím regionálního tisku. 2 body 

Akce má funkční webovou prezentaci, popř. sdílenou stránku v sociální síti (facebook). 2 body 

Žadatel má zajištěný prostor pro umístění propagačního banneru MAS Jižní Haná. 1 bod 

Žadatel vyrobí a distribuuje vlastní propagační materiály s logem MAS Jižní Haná 
příp. informacemi o MAS. 

2 body 

Celkem maximálně  8 bodů 

Počet získaných bodů   

    

Kritérium č. 4 - Tradičnost akce (vyberte pouze jednu možnost)   

Akce je pouze jednorázovou záležitostí nebo je to 1. ročník. 1 bod 

Akce má dvouletou tradicí. 2 bod 

Akce má více, než dvouletou tradici.  3 body 

Celkem maximálně 3 body 

Počet získaných bodů   

    

Kritérium č. 5 - Ekonomická výhodnost projektu (vyberte pouze jednu možnost)   

Žadatel požaduje míru dotace v rozmezí       90 až 100 % 1 bod 

Žadatel požaduje míru dotace v rozmezí       70 až 89 % 2 body 

Žadatel požaduje míru dotace v rozmezí       69 % a nižší  3 body 

Celkem maximálně  3 body 

Počet získaných bodů   

    

CELKOVÉ HODNOCENÍ   

Celkem maximálně  23 bodů 

Počet získaných bodů  

Hodnotitel: Podpis: 

Jméno:   

    
 


