Príloha č.2 Formulár odborného hodnotenia žiadosti
Formulár odborného hodnotenia žiadosti
o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu TERRA INCOGNITA na podporu cestovného ruchu na rok 2022
Opatrenie:
Názov žiadateľa:
Názov projektu:
Registračné číslo žiadosti:
P.č.

Kritérium

Max.
počet

1

Je žiadateľ členom OOCR, ktorá je členom KRT? V prípade, že je subjekt členom dlhšie ako 2 roky získava 10 bodov, ak je
členom kratšie získava 5 bodov. Pre výpočet je rozhodujúci termín na predloženie žiadosti definovaný vo výzve.

10

2

Má žiadateľ dostatočné skúsenosti na realizáciu projektu?

10

3

Je popis projektu dostatočný? Sú nastavené ciele projektu/podujatia v súlade s výzvou?

10

4

Pomôže projekt svojou realizáciou propagácií a zvýšeniu atraktívnosti územia konania a Košického kraja?

10

5

Zapája projekt v dostatočnej miere lokálnu komunitu, partnerov, podnikateľov? Vytvára projekt synergiu verejného a súkromného
sektora?

10

6

Má projekt potenciál osloviť návštevníkov zo širšieho regiónu alebo iných krajov? Pomôže prilákať väčšie množstvo návštevníkov
do územia?

5

Je projekt vhodný do daného územia? Je prepojený s lokálnou/krajskou ponukou cestovného ruchu? Je infraštruktúra
cestovného ruchu v území dostatočná pre realizáciu projektu? Sú navrhnuté riešenia zo strany žiadateľa v prípade, že nie je?

5

8

Je program podujatia dostatočne popísaný?

10

9

Je program podujatia kreatívny a inovatívny? Je vhodne navrhnutý do témy podujatia? Je previazaný s miestnou ponukou?

5

Komentár:*

Komentár:*
7
Komentár:*

Komentár:*
10

Je časový harmonogram realizácie projektu reálny a adekvátny vo vzťahu k navrhovaným cieľom a aktivitám?

11

Sú výdavky na marketing primerané vo vzťahu ku charakteru podujatia a počtu návštevníkov?

5
10

Komentár:*

12

Je rozpočet projektu jednoznačný, dostatočne podrobný a obsahuje oprávnené výdavky?

13

Sú výdavky rozpočtu primerane stanovené vo vzťahu k navrhovaným aktivitám a výstupom?

14

Je využívané financovanie z viacerých zdrojov?

10
15
5

Komentár:*

Špecifické podmienky pre opatrenie 1.1 Medzinárodné podujatia:
15

Publicita projektu/podujatia má potenciál prispieť k podpore dobrého mena Košického samopsávneho kraja

20

Bodové
hodnotenie

Komentár:*

Cekový počet bodov:

120/140**
Zhrnutie:*

Vypracoval:
Meno a priezvisko hodnotiteľa:

* Povinné pole na vyplnenie
**Pre Medzinárodné podujatia

Popis:

Dátum:

