Hodnotiace kritéria pre Zelené oči - oblasť podpory Osveta
Hodnotená
oblasť
1. Príspevok
k Zelenej
župe
2.

p.č.

Hodnotiace kritérium

3.

Súlad projektu s cieľmi grantového
programu
Publicita projektu
Úroveň kapacít na riadenie a realizáciu
projektu
Zabezpečenie využívania výsledkov
projektu po realizácii
Oprávnenosť výdavkov

Typ kritéria

Predmet hodnotenia

vylučujúce

Hodnotí sa, či projekt spĺňa stanovené ciele grantového programu

bodové

Hodnotí sa spôsob zabezpečenia publicity projektu

bodové

Hodnotia sa skúsenosti v oblasti realizovania environmentálnych projektov

bodové

Hodnotia sa možnosti využitia nadobudnutých informácií a skúseností

podmieňujúce

Hodnotí sa oprávnenosť jednotlivých položiek rozpočtu

Finančná efektivita

podmieňujúce

Vhodnosť zvolenej metodiky

bodové

8.

Cieľavedomosť projektu

bodové

9.

Inštitút partnerstva

bodové

10.

Spôsob prevedenia

bodové

Hodnotí sa účelnosť použiatia zdrojov
Je cieľ dosiahnuteľný vzhľadom na vek cieľovej skupiny? Sú zvolené aktivity
vekuprimerané? To isté z hľadiska vzdelania, profesie a iných hľadísk, ak je to
relevantné. Je v projekte popísaná metodika osvetových aktivít? Je metodika
vhodne zvolená vzhľadom na plánované aktivity a vzhľadom k cieľovej skupine?
Ak je viac cieľových skupín, opisuje projekt rôzne prístupy voči rôznym cieľovým
skupinám?
Je jasne zadefinovaný cieľ? Podľa S.M.A.R.T. metodiky? Teda je cieľ konkrétny,
merateľný, dosiahnuteľný, realistický a termínovaný? Sú zvolené aktivity
kompatibilné s cieľom? Vedú k cieľu? Existuje riziko jeho nesplnenia? Aktivity sú
správne logicky a časovo naplánované?
Hodnotí sa miera spolupráce s ďalšími subjektami
Hodnotí sa do akej miery sa využíva pobyt vonku pri poznávacích aktivitách, ak je
to možné a relevantné (indoor/outdoor)

4.
5.
6.

Kapacity
žiadateľa

Financie

7.

Spôsob
realizácie

Vysvtlenie typov kritérií:
Vylučujúce
ak navrhovaný projekt v žiadosti nespĺňa toto kritérium, je z procesu hodnotenia vylúčený
Podmieňujúce v prípade, že navrhovaný projekt v žiadosti nespĺňa toto kritérium, hodnotiteľ navrhne projekt schváliť s podmienkou, splnením ktorej k
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.

