
 

 

 

HODNOTICÍ KRITÉRIA 

Malý LEADER Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s. 

 

Kritéria relevantní pro všechny aktivity 

Kritéria relevantní pro pořádání společenské akce 

Kritéria relevantní pro pořízení vybavení 

 

1. Aktivní spolupráce s MAS 
Projekt realizuje subjekt, který s MAS Živé Pomezí Krumlovsko 

– Jevišovicko, z.s. nespolupracuje.  
 

1 bod 

Projekt realizuje subjekt, který s MAS Živé Pomezí Krumlovsko – 

Jevišovicko, z.s. aktivně spolupracuje. 
2 body 

Projekt realizuje člen MAS Živé pomezí Krumlovsko – 

Jevišovicko, z.s.  
 

3 body 

 

2. Podpora spolků 
Projekt nerealizuje spolek 1 bod 
Projekt realizuje alespoň jeden spolek společně s dalšími subjekty 2 body 
Projekt realizuje pouze spolek 3 body 
 

3. Organizační, technická a finanční připravenost 
Akce je organizačně připravená - má zřejmou přípravu a průběh. 1 bod 
Akce je organizačně a technicky připravená – má zřejmou přípravu 

a průběh, je realizována v budově, popř. pokud je realizován pod 

širým nebem, žadatel má zajištěnu ochranu akce před 

povětrnostními vlivy. 

2 body 

Akce je organizačně, technicky i finančně připravená - má zřejmou 

přípravu a průběh, je realizována v budově, popř. pokud je 

realizován pod širým nebem, žadatel má zajištěnu ochranu akce 

před povětrnostními vlivy a výše nákladů je přiměřená rozsahu a 

povaze akce. 

3 body 

 

 



 

 

 

4. Výdělečnost akce 

Akce bude zadarmo. 1 bod 
Na akci bude vybíráno dobrovolné vstupné. 2 body 
Na akci bude vybíráno vstupné. 3 body 
 

5. Přínosy a jedinečnost akce 

Obnova zaniklé tradiční kulturně společenské nebo sportovní 

aktivity. Jedinečnost konané akce v rámci regionu MAS. Akce je 

svým charakterem v území ojedinělá. Míra dopadu aktivity v území.  
1 - 5 bodů 

 

6. Velikost obce 
Projekt je realizován v obci s počtem obyvatel od 1 001 včetně a 

vyšším 
1 bod 

Projekt je realizován v obci s počtem obyvatel od 301 – 1 000 včetně 2 body 
Projekt je realizován v obci s počtem obyvatel do 300 včetně 3 body 
 

7. Cílové skupiny (děti, dospělí, senioři) 
Výstup projektu má dopad na jednu cílovou skupinu. 1 bod 
Výstup projektu má dopad alespoň na dvě cílové skupiny. 2 body 
Výstup projektu má dopad na všechny tři cílové skupiny. 3 body 
 

8. Přínosy a podpora komunitního života 
Hodnocení z hlediska potřebnosti a širšího pozitivního dopadu na 

komunitu v obci. Žadatel doloží podporu komunitního života v obci 

(např. žadatel v žádosti uvede na jakých akcích a kolikrát do roka 

bude pořízené vybavení využívat). 

1 - 5 bodů 

 

Celkem 17 bodů 

Minimální počet bodů, aby projekt uspěl není stanovena  

 

Pokud získají dva a více projektů stejný počet bodů, rozhoduje datum a čas podání 

žádosti o podporu projektu, tzn., bude zvýhodněn žadatel s dřívějším datem a časem 

podání. 


