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Příloha č. 5  

Pravidel Grantového programu MAS Radbuza, z.s. 2022 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

 

Kritérium č. 1 – Organizační připravenost 
Žadatel má zajištěný realizační tým. 1 bod 

Žadatel má zpracovaný program akce. 2 body 

Celkem maximálně 3 body 

 

 

Kritérium č. 2 – Místo konání akce 
Akce se koná v obci či místní části obce nad 500 obyvatel. 1 bod 

Akce se koná v obci či místní části obce s počtem obyvatel 301 až 500. 2 body 

Akce se koná v obci či místní části obce do 300 obyvatel. 3 body 

Maximálně 3 body 

Pozn. Pokud má obec místní část (kde se akce koná), posuzuje se ve vztahu k počtu obyvatel pouze tato místní část, nikoli 

celá obec, kam katastrálně místní část obce spadá. 

 

 

Kritérium č. 3 – Výše finanční podpory 

Finanční podpora ve výši 70,1 – 80 % z celkových způsobilých nákladů akce. 1 bod 

Finanční podpora ve výši 60,1 – 70 % z celkových způsobilých nákladů akce. 2 body 

Finanční podpora ve výši do 60 % z celkových způsobilých nákladů akce. 3 body 

Maximálně 3 body 

 

 

Kritérium č. 4 – Cílová skupina návštěvníků akce 

Akce má omezenou kapacitu a je určena pro užší okruh návštěvníků. 1 bod 

Akce nemá omezenou kapacitu, ale je primárně určena pro užší okruh návštěvníků. 2 body 

Akce je určena široké veřejnosti bez jakýchkoli omezení.  3 bodů 

Maximálně 3 bodů 

  

 

Kritérium č. 5 – Přidaná hodnota 

Akce je svým charakterem a programem významná pro propagaci MAS. 2 body 

Maximálně 2 body 

 

Každý výrok v kritériu č. 1 a 5 je hodnocen odpovědí ano/ne, u kladné odpovědi je přiděleno odpovídající bodové 

ohodnocení. U kritérií č. 2 až č. 4 je vybrán jeden odpovídající výrok a jemu přidělené bodové ohodnocení. Maximální počet 

bodů, kterého je možné dosáhnout, je 14 bodů. 
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