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Příloha č. 14: List věcného hodnocení Fiche 3 

 

List věcného hodnocení Fiche 3 

 

 

Č. Preferenční kritérium Podklad kontroly Popis bodového hodnocení Body 

1. Soulad s opatřeními 

„SCLLLD“ 

Žádost o dotaci List E2 

Preferenční kritéria přidělaná 

MAS – opatření SCLLD 

Projekt je v souladu s 2 a více opatřeními SCLLD 5 

Projekt je v souladu s 1 opatřením SCLLD 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

2. Dopad projektu na 

území MAS 

Žádost o dotaci List B1 Popis 

projektu – všeobecná strana – 

sekce Místa realizace projektu 

Projekt dopadá na území 2 a více obcí MAS 5 

Projekt dopadá na území 1 obce MAS 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

3. Počet navázaných 

partnerství v regionu 

Memorandum o spolupráci – 

nepovinná příloha žádosti o 

dotaci 

V rámci projektu budou navázána 2 a více partnerství 10 

V rámci projektu bude navázáno 1 partnerství 5 

V rámci projektu nebude vytvořeno žádné partnerství 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo projektu  

Číslo Fiche 3 

Název Fiche Neproduktivní investice v lesích 

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Datum a čas podání 

žádosti o dotaci 
 

Název žádosti o dotaci 
 

 

Hodnotitel (jméno a 

příjmení) 
 

Podpis  Datum   

Udělený počet bodů   
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4. Velikost projektu Žádost o dotaci  List C2 struktura 

financování – řádek č. 6 Výdaje 

pro spolufinancování (dotace) 

Výše dotace je do 500 000,- Kč 25 

Výše dotace je od 500 001,- Kč do 1 000 000,- Kč 20 

Výše dotace činí více než 1 000 000,- Kč 15 

Projekt nevytváří žádné pracovní místo 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

5. Soulad se strategickým 

dokumentem obce 

Potvrzení o souladu projektu s 

cílem strategického dokumentu 

obce – nepovinná příloha žádosti 

o dotaci 

Projekt je v souladu se strategickým dokumentem obce 15 

Projekt není v souladu se strategickým dokumentem 

obce 
0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

6. Zapojení veřejnosti při 

přípravě projektu 

Zápis a prezenční listina 

z veřejného projednání projektu – 

nepovinné přílohy výzvy 

Projektový záměr byl prezentován na veřejné prezentaci 15 

Projektový záměr nebyl prezentován na veřejné 

prezentaci 
0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


