Specifikace bodového hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií 2023
Dotační oblast

Životní prostředí a zemědělství

Číslo dotačního

Název dotačního programu

23ZPDU1

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Kvalita zpracovaného projektu, úplnost, bezchybnost
Celkový rozsah, propracovanost, promyšlenost, celkový efekt, dotaženost akce samotné.
5 bodů
4 body
3 body
2 body
1 bod

Popis projektu obsahuje všechny důležité údaje, aktivity jsou zdůvodněny, vhodně
navrženy, nechybí žádný z požadovaných údajů.
Popis projektu obsahuje všechny důležité údaje, aktivity jsou zdůvodněny, vhodně
navrženy, chybí pouze některý z údajů nepodstatného charakteru (mimo údajů pro
výpočet specifických kritérií).
Popis projektu obsahuje všechny důležité údaje, aktivity jsou zdůvodněny, vhodně
navrženy, chybí pouze některý z údaje pro výpočet specifických kritérií.
Není uveden dostatečný popis projektu, nejsou uvedeny údaje pro výpočet
specifických kritérií.
Popis projektu vykazuje údaje, které si vzájemně neodpovídají či se vylučují, nebo je
popis zcela nedostačující.

Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních prostředků, přiměřenost výdajů, účelnost jejich využití,

Využití finančních prostředků, jednotlivé nákladové položky, přiměřenost výdajů na jednotlivé
5 bodů
4 body

Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) je jasný, úplný, přehledný,
odůvodnění, přiměřený, obsahuje podrobný výčet položek (může být specifikováno v
textové části), je bezchybný.
Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) je v zásadě jasný, úplný,
neobsahuje ale podrobný výčet položek nebo je málo přehledný.

3 body

Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) je úplný, ale v některých částech
není odůvodněný, obsahuje drobné chyby (např. neuznatelné výdaje).

2 body

Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) je účelový nebo obsahuje chyby.

1 bod

Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) jako celek není odůvodněný,
přiměřený, nebo je zcela nesrozumitelný.

Specifikace bodového hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií 2023
Dotační oblast Životní prostředí a zemědělství
Číslo dotačního
23ZPDU1
programu

Název dotačního Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
programu

Účel 1 - Podpora projektů v oblasti EVVO (akce a aktivity)
Odborná úroveň řešení, soulad s krajskou koncepcí EVVO a akčním plánem EVVO

5 bodů

Žadatel se dlouhodobě zabývá EVVO, aktivity projektu jsou podrobně rozpracovány a
jsou v souladu se strategickými dokumenty kraje v oblasti EVVO, projekt má vysokou
úroveň a jasný pedagogický přínos, realizace projektu významně přispěje ke zlepšení
stavu životního prostředí nebo ke zlepšení informovanosti o životním prostředí

4 body

Aktivity projektu jsou v souladu se strategickými dokumenty kraje v oblasti EVVO, jsou
popsány stručněji, ale je jasný pedagogický přínos projektu, realizace projektu přispěje
ke zlepšení stavu životního prostředí nebo ke zlepšení informovanosti o životním
prostředí

3 body

Projekt je stručně popsán, většina aktivit zahrnutých v projektu je zaměřena na EVVO a
je v souladu se strategickými dokumenty kraje v oblasti EVVO, u některých aktivit není
jasný pedagogický přínos, realizace projektu přispěje ke zlepšení informovanosti o
životním prostředí

2 body

Projekt je stručně popsán, pouze některé aktivity projektu jsou v souladu se
strategickými dokumenty kraje v oblasti EVVO, není jasný pedagogický přínos projektu,
realizace projektu přispěje ke zlepšení informovanosti o životním prostředí jen v malé
míře

1 bod

Projekt má nízkou úroveň, aktivity projektu souvisí s EVVO pouze okrajově, není jasný
pedagogický přínos projektu nebo význam pro životní prostředí

Cílová skupina
5 bodů
4 body
3 body
2 body
1 bod

Aktivity projektu jsou určeny pro veřejnost (pro 500 a více osob) nebo pro žáky
minimálně 10 škol
Aktivity projektu jsou určeny pro veřejnost (pro 250–499 osob) nebo pro žáky
minimálně 5 škol
Aktivity projektu jsou určeny pro veřejnost (pro 100–249 osob) nebo pro žáky
minimálně 2 škol
Aktivity projektu jsou určeny pro veřejnost (pro 51–99 osob) nebo pro žáky alespoň
jedné školy
Aktivity projektu jsou určeny pouze pro malou skupinu účastníků (pro méně než 50
osob u akcí pro veřejnost, pro 1 třídu školy apod.)

Podíl požadované dotace na uznatelných výdajích projektu
5 bodů
4 body
3 body
2 body
1 bod

Podíl požadované dotace na uznatelných výdajích projektu je nižší nebo roven 50 %
Podíl požadované dotace na uznatelných výdajích projektu je nižší nebo roven 55 %
(50,01–55,00 %)
Podíl požadované dotace na uznatelných výdajích projektu je nižší nebo roven 65 %
(55,01–65,00 %)
Podíl požadované dotace na uznatelných výdajích projektu je nižší nebo roven 75 %
(65,01–75,00 %)
Podíl požadované dotace na uznatelných výdajích projektu je vyšší než 75 %
(75,01–80,00 %)

Účel 2 - Podpora celoroční činnosti a rozvoje středisek ekologické výchovy
Přínos projektu pro Královéhradecký kraj

5 bodů

4 body

Aktivity projektu významně přispějí k rozšíření nabídky služeb v oblasti EVVO v
Královéhradeckém kraji (např. příprava a pilotování nových výukových programů) nebo
ke zlepšení kvality služeb v oblasti EVVO na území kraje (např. vzdělávání lektorů,
rozšíření lektorského týmu, evaluace EVP, pořízení potřebného vybavení a neodkladné
opravy středisek ekologické výchovy)
Realizace projektu významně přispěje k zachování stávající nabídky služeb v oblasti
EVVO v Královéhradeckém kraji, projekt zahrnuje v menším rozsahu také aktivity
zaměřené na zlepšení kvality nabízených služeb v oblasti EVVO či na rozšíření jejich
nabídky

3 body

Realizace projektu významně přispěje k zachování stávající nabídky služeb v oblasti
EVVO v Královéhradeckém kraji (např. realizace pravidelných osvětových akcí pro
veřejnost, ekologických výukových programů pro školy, zlepšení propagace služeb v
oblasti EVVO)

2 body

Realizace projektu přispěje k zachování stávající nabídky služeb v oblasti EVVO v
Královéhradeckém kraji

1 bod

Realizace projektu bude mít jen minimální význam pro zachování či rozvoj nabídky
služeb v oblasti EVVO v Královéhradeckém kraji

Počet realizovaných ekologických výukových programů v roce 2022
5 bodů
4 body
3 body
2 body
1 bod

V roce 2022 žadatel realizoval 100 a více EVP
V roce 2022 žadatel realizoval 76–99 EVP
V roce 2022 žadatel realizoval 51–75 EVP
V roce 2022 žadatel realizoval 21–50 EVP
V roce 2022 žadatel realizoval 400 účastníkohodin EVP
Poznámka: 400 účastníkohodin odpovídá cca 15 až 20 EVP (dle počtu účastníků a délky
programu)

Zkušenosti žadatele (doba působení v oboru EVVO)
5 bodů
4 body
3 body
2 body
1 bod

Žadatel působí v oboru EVVO více než 10 let
Žadatel působí v oboru EVVO 9–10 let
Žadatel působí v oboru EVVO 6–8 let
Žadatel působí v oboru EVVO 3–5 let
Žadatel působí v oboru EVVO 1–2 roky

Specifikace bodového hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií 2023
Dotační
oblast

Životní prostředí a zemědělství

Číslo
dotačního 23ZPDU1
programu
Název
dotačního Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
programu

Posouzení regionálního významu
1 bod
3 body
5 bodů

Projekt je v souladu s rozvojovými dokumenty Královéhradeckého kraje s přínosem
pro oblast životního prostředí nebo zemědělství.
Projekt místního významu s přínosem pro oblast životního prostředí nebo zemědělství
v Královéhradeckém kraji.
Projekt regionálního (krajského) významu s přínosem pro oblast životního prostředí
nebo zemědělství v Královéhradeckém kraji.

