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Приложение 11
ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО

Критерий

Макс.
брой
точки

Формуляр
за кандидатстване

1. 1. Критерии по отношение на бенефициента

16

1.1. Имат ли кандидатът и/или партньорът/ите (ако има такива)
достатъчно опит в управлението на проекти?

6

ІІ.2
III.2

1.2. Имат ли кандидатът и/или партньорът(ите) (ако има такива)
достатъчен капацитет за управление на проекта?

5

IV.

1.3. Притежават ли кандидатът и/ или партньорът/ите достатъчно опит в
управлението на средства?

5

II.4
III.4

Критерии по отношение на проектните предложения
2. Съответствие и обосновка

24

2.1. Обосновката на проектното предложение от гледна точка на
съответствието му със стратегическата цел на ОПАК, целта на
съответната приоритетна ос, съответния подприоритет и на настоящата
процедура е ясна и убедителна?

7

І.2.1

2.2. Доколко проектното предложение съответства на конкретните нужди
и проблеми на целевите групи?

7

І.2.2

2.3. Доколко проектното предложение е в съответствие и има принос за
реализиране на хоризонталните политики на ЕС:
− равенство между половете и липса на дискриминация
− партньорство
− иновации и правене на политики
− устойчиво развитие

5

І.2.3

2.4. Доколко проектното предложение показва ясна връзка между
поставените цели на проекта, предложените дейности и очакваните
резултати?

5

І.3

3. Методика

30

3.1 Подходящи и практични ли са предложените методи за изпълнение на
дейностите?

5

І.4

3.2 Реалистичен и изпълним ли е планът за изпълнение?

5

I.5

3.3. Съдържа ли проектното предложение ясно дефинирани очаквани
резултати?

5

I.1.4; I.3; I.7

3.4. Съдържа ли проектното предложение адекватна процедура за
наблюдение на изпълнение на дейностите?

5

I.6

3.5. Предвидени ли са дейности за осигуряване на информираност и
публичност?

5

I.3

3.6. Съобразен ли е планът за разходване на средствата с плана за изпълнение
дейностите по проекта?

5

I.8; I.5

4. Финансова оценка

15

4.1. Съдържа ли проектното предложение подробен и реалистичен
бюджет?

5

I.8

4.2. Обосновани ли са предложените категории разходи в бюджета за
изпълнението на проекта?

5

I.8

4.3. Съответстват ли разходите на очакваните резултати?

5

I.8; I.3; I.6

5. Устойчивост

15

5.1. До каква степен проектът ще осигури трайно въздействие върху
целевите групи?

5

I.7.1

5

I.7.2

5

I.7.3

5.2. Устойчиви ли са очакваните резултати от предложения проект?
5.3. До каква степен проектът предлага възможности за мултиплициране
на постигнатия ефект (в това число и възможности за повторно прилагане
и разширяване на ефекта от проекта, разпространение на информация)?
ОБЩО

100

2

