Výzva na podporu propagace záchranných programů
Hodnotící kritéria
Výzva je určena pouze pro projekty, které se zaměřují na propagaci existujících či
připravovaných záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů v České republice www.zachranneprogramy.cz/index.php?docId=2227.
Projekty, které tuto základní podmínku nesplní budou z hodnocení
vyřazeny.
Kritéria pro hodnocení
A. Smysl a význam projektu
•

Projektový záměr se jasně vztahuje k některému ze záchranných programů či
programů péče (existujících nebo připravovaných).

•

Záměr je z hlediska vybraného záchranného programu či programu péče relevantní a
důležitý, napomáhá naplnění cílů tohoto programu.

B. Kvalita a promyšlenost projektového záměru:
•

Žadatel ví, co a proč chce dělat a umí to jasně popsat.

•

Cíle a výsledky projektu jsou dobře definovány a zdůvodněny.

•

Aktivity vedou k dosažení očekávaných výsledků a vše na sebe logicky navazuje.

•

Záměr je realistický z hlediska rozsahu i časového plánu.

•

Žadatel si uvědomuje možná rizika, rizika jsou přiměřená.

C. Obsah projektu
•

Cílová skupina je jasně definovaná a vhodně zvolená.

•

Projekt má vysoké předpoklady pro zaujetí zvolené cílové skupiny.

•

Projekt má jasně stanovený dopad (dopady) na cílovou skupinu a ochranu druhů.

•

Projekt je založen na zajímavém nápadu a/nebo obsahuje zajímavé prvky.

•

Propagace umožní, aby se projektové aktivity zasáhly dostatek relevantních lidí.

D. Rozpočet/Finanční stránka
•

Náklady jsou realistické vzhledem k aktivitám.

•

Náklady jsou přiměřené a hospodárné.

E. Předpoklady organizace pro úspěšné zvládnutí projektu
•

Žadatel má dostatek kapacity pro úspěšnou realizaci projektu.

•

Žadatel a jeho projektový tým mají dostatek zkušeností potřebných pro úspěšnou
realizaci projektu.

Postup hodnocení
Za každé z kritérií (A, B, C, D, E) lze získat maximálně 5 bodů. Celkově lze tedy získat až 25
bodů. Projekty, které získají 13 a více bodů budou dále prodiskutovány hodnotící komisí,
která určí výsledné pořadí a rozhodne o výši případné podpory. Projekty, které získají méně
než 13 bodů, budou z dalšího posuzování vyřazeny.

Projekt „Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů v České
republice“ byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního
prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.

