Hodnotiace kritéria pre Zelené oči - oblasť podpory Priame aktivity
p.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hodnotená
oblasť

Hodnotiace kritérium

Typ kritéria

Súlad projektu s cieľmi grantového programu
Príspevok
k Zelenej
Príspevok k zvýšeniu environmentálneho povedomia
župe
Publicita projektu

vylučujúce

Úroveň kapacít na riadenie a realizáciu projektu
Kapacity
žiadateľa Zabezpečenie udržateľnosti resp. využívania
výsledkov projektu po realizácii
Oprávnenosť výdavkov - účelne využitie zdrojov
Hospodárnosť
Financie
Využitie lokálnych zdrojov a kapacít

bodové

bodové
bodové

bodové
podmieňujúce
podmieňujúce
bodové

Predmet hodnotenia
Hodnotí sa, či projekt spĺňa stanovené ciele grantového
programu
Hodnotí sa rozsah informovania o zrealizovaných aktivitách a
ich význame pre zlepšenie stavu ŽP
Hodnotí sa spôsob zabezpečenia publicity projektu
Hodnotia sa skúsenosti v oblasti realizovania
environmentálnych projektov
Hodnotí sa zabezpečenie funkčnosti výsledkov projektu po
dobu min 3 rokov od jeho ukončenia
Hodnotí sa oprávnenosť jednotlivých položiek rozpočtu
Hodnotí sa hospodárne využívanie zdrojov
Hodnotí sa miera využítia lokálnych zdrojov: energetických,
materiálových, či ľudských

9.

Vhodnosť realizovaných aktivít v danom území, pre
danú skupinu užívateľov

bodové

Hodnotí sa prepojenosť projektu na aktivity v danom území

10.

K prírode šetrné riešenia

bodové

Hodnotí sa miera využitia environmentálne prijateľných
postupov, nástrojov a materiálov

bodové

Hodnotí sa miera možných komplikácií v projekte

bodové
vylučujúce
bodové
vylučujúce
bodové

Hodnotí sa miera spolupráce s ďalšími subjektami
Hodnotí sa zapojenie verejnosti do realizácie aktivít
Hodnotnotí sa miera využitia dobrovoľníckej činnosti
Hodnotí sa realizácia osvetových aktivít
Hodnotí sa rozsah a kvalita environemntálnej výchovy

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Reálnosť dosiahnutia cieľov stanovených v projekte vo
Spôsob
väzbe na zvolený postup a aktivity
realizácie
Inštitút partnerstva
Participácia verejnosti
Miera zapojenia verejnosti
Osvetové aktivity
Miera využitia osvety

Vysvtlenie typov kritérií:
Vylučujúce

ak navrhovaný projekt v žiadosti nespĺňa toto kritérium, je z procesu hodnotenia vylúčený
v prípade, že navrhovaný projekt v žiadosti nespĺňa toto kritérium, hodnotiteľ navrhne projekt schváliť s podmienkou, splnením ktorej k
Podmieňujúce
naplneniu tohto kritéria dôjde
Bodové
žiadosť je hodnotená bodovo podľa intenzity naplnenie daného kritéria
Počet bodov v jednotlivých bodových kritériach sa nevzerejňuje z dôvodu, aby nedochádzalo k účelovému prispôsobovaniu projektov.

