Proces hodnocení Žádostí o dotaci
Programu LEADER „Měníme Hranicko“
Níže uvedený text je upravenou pasáží ze Strategického plánu LEADER „Měníme Hranicko“
a popisuje způsob výběru projektů v rámci dotačního Programu LEADER „Měníme
Hranicko“.
Žádosti, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, budou předloženy
Výběrové komisi k bodovému hodnocení a sestavení pořadí projektů dle preferenčních
kritérií daných Fichí. Detailní obsah naplnění jednotlivých preferenčních kritérií obsahuje
publikace Metodický pokyn pro hodnocení projektů (dále jen Metodický pokyn) dané Fiche.
Metodický pokyn uvádí pro každé preferenční kritérium podrobný popis, příklady, taxativní
výčty, mezní hodnoty apod. a představuje tak žádanou podobu projektů. Metodický pokyn je
připraven příslušnou poradní skupinou a kanceláří MAS a před zveřejněním je schválen
Programovým výborem. Zveřejňuje se současně s Výzvou.
Výběrová komise má 13 členů

(jmenný seznam naleznete na adrese http://www.regionhranicko.cz/rozvojove-

a řídí se Statutem Výběrové komise, který byl
schválen Valnou hromadou Rozvojového partnerství dne 22. prosince 2008 (ke stažení na
www.regionhranicko.cz/leader - Aktualni vyzva - Vyberova komise). Statut Výběrové komise ošetřuje taktéž
střet zájmů členů komise v případě, že jsou nepřípustně spjati s žadatelem či zpracovatelem
projektu. Každý z členů komise také před hodnocením podepisuje Etický kodex (ke stažení
partnerstvi-regionu-hranicko/o-sdruzeni/organy-sdruzeni#vk)

tamtéž).

Školení a 1. zasedání Výběrové komise
Činnost Výběrové komise je zahájena intenzivním několikahodinovým školením, kde jsou
členové náležitě proškoleni a seznámeni s Metodickým pokynem, a to včetně použití metod
obodování cvičných projektů a následném rozboru hodnocení. Po školení se Výběrová
komise seznámí s výsledky jednotlivých kontrol, které připraví pracovník MAS. Nakonec
proběhne losem rozřazení žádostí mezi jednotlivé hodnotitele a stanovení harmonogramu
hodnocení žádostí. Každý projekt je hodnocen minimálně třemi členy výběrové komise.
Veřejné slyšení žadatelů
V rozmezí 7 až 14 dnů po prvním zasedání Výběrové komise proběhne Veřejné slyšení
žadatelů, na kterém budou mít žadatelé možnost žádosti veřejně obhájit za přítomnosti
členů Výběrové komise a veřejnosti. Členové komise mohou žadatelům pokládat doplňující
dotazy.
2. zasedání Výběrové komise
Od Veřejného slyšení žadatelů běží lhůta 14 až 21 dnů pro vypracování hodnocení
jednotlivými členy komise. Následně předají do rukou manažera MAS podepsaný bodovací
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formulář s povinně uvedeným slovním komentářem hodnocení každého preferenčního
kritéria, kde nebylo uděleno maximum bodů. Manažer MAS zkontroluje, zda se hodnocení
zjevně nerozchází s metodickým pokynem. V případě shledání nedostatků vyzve člena
komise k nápravě. Manažer poté sestaví pro každou žádost souhrnnou tabulku udělených
bodů jednotlivými hodnotiteli.
Na zasedání si jednotliví hodnotitelé mohou navzájem vyžádat zdůvodnění přidělených
bodových hodnot u jednotlivých kritérií a žádostí. Hodnotitelé tak mohou případně korigovat
udělené body tak, aby nedocházelo k výrazným odchylkám v bodování. Celkový počet bodů
se pak vypočítá jako průměr součtu bodů od každého hodnotitele zaokrouhlený na jedno
desetinné místo. Po schválení výsledného hodnocení všech žádostí a stanovení pořadí
projektů Výběrová komise přijme písemné usnesení,
Schválení Programovým výborem
Usnesení je za účasti předsedy Výběrové komise předneseno na jednání členů
Programového výboru. Předseda podá zprávu o průběhu hodnocení. Programový výbor pak
hodnocení schválí nebo v závažných a odůvodnitelných případech vyzve komisi k novému
hodnocení. Pro doporučení MAS k realizaci musí projekt získat minimální počet bodů
stanovený ve Fichi. Po schválení návrhu Programovým výborem (cca polovina června) je na
webu zveřejněno pořadí žádostí a seznam doporučených projektů. Hodnocení projektů je
neveřejné, zveřejňuje se pouze pořadí projektů s počtem přidělených bodů.
Kancelář MAS nejdříve 14 dnů po zveřejnění výsledků hodnocení poskytne neúspěšným
žadatelům konzultace, na kterých jim sdělí průměrné bodové hodnocení každého kritéria a
reprodukuje slovní komentáře hodnotitelů.
Pro web upravil
František Kopecký
manažer MAS Hranicko
14.5.2012
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