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Věcný návrh realizace programu FNNO:
 návrh programu FNNO reflektuje popsané potřeby neziskového 

sektoru v ČR, jsou uvedeny relevantní odkazy na národní priority 
v této oblasti, identifikované cílové skupiny odpovídají popsaným 
potřebám, je jasně definovaná strategie programu, ze které je zřejmé, 
že přispívá k posilování rozvoje občanské společnosti v ČR;

 rozdělení alokace mezi prioritní oblasti odpovídá definované strategii 
programu a je náležitě zdůvodněno, v rámci prioritních oblastí jsou 
navrženy adekvátní oblasti podpory a podporované aktivity, vybrané 
indikátory programu odpovídají navrženým prioritním oblastem a 
jejich navržené zdroje ověření jsou relevantní, navržená délka realizace 
projektů a výše grantu je přiměřená k definované strategii programu;

 v systému implementace programu jsou dostatečně popsány jednotlivé 
procesy dle požadavků Zadání;

 navržený komunikační plán pro zajištění řádné publicity je dostatečný 
a je v souladu s požadavky v Zadání ;

 je dostatečně popsán způsob zajištění podpory rozvoje bilaterálních 
vztahů jak na úrovni zprostředkovatele, tak i projektů, zvolené typy 
aktivit v rámci fondu pro bilaterální vztahy jsou adekvátní, je navržen 
způsob fungování fondu pro bilaterální vztahy, který zohledňuje i 
vybrané typy aktivit v rámci fondu; 

 navržený harmonogram je logický a realistický a odpovídá návrhu 
strategie  a řízení programu;

 zprostředkovatel identifikoval relevantní rizika programu, která jsou 
dostatečně popsána, je uvedena odpovídající míra pravděpodobnosti 
výskytu a dopadu rizika a přiměřená opatření pro eliminaci nebo 
minimalizaci vzniku rizika.
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Finanční a administrativní zajištění implementace programu FNNO:
 administrativní struktura je jasně definovaná (vč. popisu oddělení 

funkce platební a implementační v rámci organizace 
zprostředkovatele), odpovědnosti jednotlivých členů týmu jsou jasně 
stanovené, systém řízení programového týmu je dostatečný

 výdaje na management programu a doplňkové akce jsou relevantní, 
jasně zdůvodněné a přehledně zpracované v souladu s požadavky 
Zadání;

 výdaje na dopracování konečného návrhu programu jsou relevantní, 
jasně zdůvodněné a přehledně zpracované v souladu s požadavky 
Zadání.
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3 Celková nabídková cena  (management – řízení programu a náklady 
na přípravu programu)
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Celkem 100


