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Výsledek hodnotícího procesu pro MGS 1 

• Celkem bylo předloženo 64 žádostí.

• Ve fázi kontroly formálních náležitostí a oprávněnosti bylo vyřazeno 6 žádostí.

• Do fáze expertního hodnocení postoupilo 58 žádostí.

• Do fáze hodnotící komise postoupilo 48 žádostí, které získaly od expertních hodnotitelů

alespoň 60 a v rámci kritéria „Relevance a význam projektu“ alespoň 18 bodů.

• Hodnotící komise doporučila podpořit 5 žádostí, 3 žádosti byly zařazeny mezi náhradní a 40

žádostí nebylo doporučeno.

• Celková výše finančních prostředků schválených Hodnotící komisí k financování je

23 287 671,00 Kč (z alokace výzvy 26 237 517,00 Kč).



Výsledek hodnotícího procesu pro MGS 2 

• Celkem bylo předloženo 10 žádostí.

• Ve fázi kontroly formálních náležitostí a oprávněnosti nebyla vyřazena žádná žádost.

• Do fáze expertního hodnocení postoupilo 10 žádostí.

• Do fáze hodnotící komise postoupilo 9 žádostí, které získaly od expertních hodnotitelů alespoň

60 a v rámci kritéria „Relevance a význam projektu“ alespoň 20 bodů.

• Hodnotící komise doporučila podpořit 3 žádosti (1 žádost z oblasti A, 2 žádosti z oblasti B),

3 žádosti byly zařazeny mezi náhradní a 3 žádosti nebylo doporučeno.

• Celková výše finančních prostředků schválených Hodnotící komisí k financování je

13 158 948,00 Kč (z alokace výzvy 14 313 895,00 kč).



Výsledek hodnotícího procesu pro MGS 3 

• Celkem bylo předloženo 48 žádostí.

• Ve fázi kontroly formálních náležitostí a oprávněnosti bylo vyřazeno 7 žádostí.

• Do fáze expertního hodnocení postoupilo 41 žádostí.

• Do fáze hodnotící komise postoupilo 31 žádostí, které získaly od expertních hodnotitelů

alespoň 60 a v rámci kritéria „Relevance a význam projektu“ alespoň 22 bodů.

• Hodnotící komise doporučila podpořit 15 žádostí (13 žádostí z oblasti A, 2 žádosti z oblasti B),

5 žádostí bylo zařazeno mezi náhradní a 11 žádostí nebylo doporučeno.

• Celková výše finančních prostředků schválených Hodnotící komisí k financování je

49 626 897,50 Kč (z alokace výzvy 51 078 750,00 kč).



Verifikace a řídící dokumentace

1) Realizace procesu verifikace – výsledkem je finální verze žádosti o grant včetně příloh a

rozpočtu

2) Doložení potvrzení o zřízení a vedení bankovního účtu příjemce, partnerské smlouvy,

vyjádření souhlasu s obecnými podmínkami a k plánovaným veřejných zakázkám (případně

doložení Seznamu zakázek)

3) Vydání dopisu o schválení žádosti o grant – určení maximální výše přiděleného grantu,

termínu dosažení účelu dotace a časového rozmezí způsobilosti výdajů

4) Podpis Potvrzení o přijetí podmínek udělení grantu

5) Vydání právního aktu – Rozhodnutí o poskytnutí dotace

6) Žádost o první zálohovou platbu – viz část Financování




