SPL 2007 – 2013 preferenční kritéria pro 11. výzvu SPL
Veřejné obhajoby slouží pouze k dovysvětlení popsaných preferenčních kritérií v Žádosti o dotaci,
nikoliv k nárokování nových.
Při popisu preferenčních kritérií je třeba popsat provázanost projektu a popsat udržitelnost projektu
s ohledem např. na údržbu stezky, její další zvelebování, údržbu aktivní odpočinkové zóny apod.,
které bude více specifikováno v Žádosti o dotaci ve výstupech projektu.
Společná preferenční kritéria pro všechny Fiche:
1. Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa dle definice v příloze 2 Metodiky pro
tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2.
Nově vytvořeným pracovním místem se rozumí zaměstnanec v pracovním poměru se
stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdně, v dvousměnném pracovním režimu 38,75 hodiny
týdně, v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu 37,5 hodiny týdně a v případě, že se
jedná o zaměstnance mladšího 18 let 30 hodin týdně.
2. Uplatňování inovačních přístupů.
Inovativní je něco nového, netradičního v daném místě a v daném čase.
3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty a
projekty z různých odvětví místního hospodářství.
Zde se projekt boduje v závislosti na tom, jak moc se týká 2 samostatných odvětví (např.:
zemědělství X potravinářství; zemědělství X cestovní ruch; zemědělství X veřejná správa)
nebo ziskového X neziskového sektoru. Spolupráce mezi mateřskými centry není spolupráce
mezi různými odvětvími.
4. Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.
5. Zaměření dopadů projektu na ženy.
6. Zúčastnil se žadatel veřejné obhajoby?
Projet získá body tehdy, pokud je veřejné obhajoby přítomen statutární zástupce žadatele.
7. Byla prezentace v rámci veřejné obhajoby v souladu s předloženým projektem a přesvědčila o
souladu projektu se Strategií rozvoje regionu?
8. Vyniká tento projekt svou výjimečností nad ostatními projekty fiche?
Bodování kritéria „Vyniká tento projekt svou výjimečností nad ostatními projekty Fiche?“ může
použít každý komisař jen jednou v každé Fichi. Přidělení těchto bodů probíhá před ukončením
bodování komisařem, tedy v okamžiku, kdy ještě nejsou známy celkové výsledky bodování.
Přidělení těchto bodů písemně odůvodní každý z komisařů v hodnotící kartě projektu s
odůvodněním jejich přidělení.
9. Splní realizace projektu efektivní využití vynaložených finančních prostředků?
Preferenční kritéria pro jednotlivé Fiche:
Fiche 2
 Propojuje projekt stávající zajímavosti nebo služby?
 Ctí technické řešení projektu tradiční materiály a technologie?
Za tradiční materiál je považováno dřevo např. při výrobě laviček, stolů, altánů na
odpočinkové, vycházkové či naučné trase.

 Je realizace projektu zaměřena na více věkových kategorií?
Pro přidělení bodů je nutné, aby žadatel doložil a popsal všechny generace (děti, rodiče,
prarodiče) v souvislosti s projektem.
 Splní realizace projektu efektivní využití vynaložených finančních prostředků?
 Využívá projekt environmentálně šetrné technologie?
Pro přidělení bodů za toto preferenční kritérium je třeba, aby žadatel popsal technologie i
dopady projektu na životní prostředí např. zpevněná plocha/betonová plocha, osvětlení na
solární dobíjení, koše na tříděný odpad, vybavení z přírodních nebo recyklovaných materiálů
apod. Využít lze poradenství ZO ČSOP ve Vlašimi – kontaktní osoba: PhDr. Roman Andres,
tel.: 317 845 169, e-mail: roman.andres@csop.cz.
V Benešově dne 2. ledna 2014 zpracovala Marie Škvorová

