Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

Kryteria oceny merytorycznej projektów FMP Interreg V A
1. Czy projekt spełnia warunki naboru specjalnego COVID-19?
Tak

Nie

2. Wniosek realizuje cele Programu i Funduszu Małych Projektów
0 punktów
2 punkty
4 punkty
6 punktów

Nie spełnia.
Cel jest słabo określony.
Wniosek realizuje cele funduszu/programu w sposób dobry.
Wniosek realizuje cele funduszu/programu w sposób bardzo dobry. Nowe
partnerstwo, innowacyjny temat współpracy, innowacje w projekcie.

3. Wpływ projektu na wzmocnienie współpracy transgranicznej – efekt transgraniczny
0 punktów
2 punkty
4 punkty

6 punktów

Brak planowanej współpracy w przyszłości.
Planowana współpraca w przyszłości, ale brak konkretnych informacji (np.
świeżo zainicjowana współpraca).
Partnerzy posiadają konkretne plany dotyczące kolejnych, wspólnych
projektów.
Partnerzy planują dalsze wspólne projekty, powstaną nowe partnerstwa,
przewidziany jest współudział kolejnych partnerów w projekcie. Wspólne
wykorzystanie wyników projektu lub partner planuje realizację wspólnego
projektu u siebie.

4. Plan działań jest przejrzysty i możliwy do wykonania
0 punktów
1 punkt
2 punkty
3 punkty

Plan działań jest nieprzejrzysty i niemożliwy do wykonania
Opis zawiera tylko podstawowe informacje, brak przejrzystości w działaniach.
Plan działań możliwy do wykonania, szczegółowy opis.
Plan realizacja projektu możliwy do wykonania. Spójność działań w projekcie
z budżetem. Koszty są współmierne do zaplanowanych działań.

5. Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi UE
0 punktów
1 punkt
2 punkty
3 punkty

Negatywny wpływ.
Projekt ma neutralne oddziaływanie
Projekt ma pozytywne oddziaływanie na jedną polityką horyzontalną ).
Projekt ma pozytywne oddziaływanie na min. dwie polityki horyzontalne lub
tematem przewodnim projektu jest spełnianie minimum jednej z polityk
horyzontalnych UE.
1

6. Udział partnera projektu w aktualnym projekcie
0 punktów
1 punkt
2 punkty
3 punkty

Brak udziału przy organizacji i realizacji projektu.
Udział partnera przy planowaniu i realizacji projektu.
Wspólne planowanie, organizacja i realizacja projektu.
Aktywny udział partnera na każdym etapie działań. Projekt realizowany po
obu stronach granicy i/lub wspólny zespół koordynacyjny.

7. Budżet sporządzony w EUR, efektywny, zaplanowane wydatki są kwalifikowane,
niezbędne
0 punktów
1 punkt
2 punkty
3 punkty

Budżet jest nieefektywny, koszty nie odzwierciedlają działań w projekcie,
brak uzasadnienia dla planowanych kosztów.
Stawki nierynkowe, nieekonomiczne lub koszty nie mają uzasadnienia w
planowanych działaniach.
Koszty kwalifikowane i uzasadnione.
Koszty kwalifikowane. Budżet jest efektywny, ekonomiczny, wydatki
niezbędne oraz współmierne do zaplanowanych działań.

8. Komunikacja i promocja UE oraz Programu INTERREG VA zgodna z Wytycznymi dla
wnioskodawców FMP
0 punktów
1 punkt
2 punkty
3 punkty

Brak przestrzegania obowiązujących w Programie Współpracy przepisów dot.
informowania i promocji.
Przestrzegania obowiązujących w Programie Współpracy przepisów dot.
informowania i promocji w podstawowym zakresie – informacja na stronie
internetowej Beneficjenta lub oznakowanie miejsca realizacji wydarzenia.
Adekwatne działania promocyjne projektu np. plakaty, ulotki, baner.
Różnorodne działania promocyjne, które dotrą do szerokiej grupy docelowej.
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