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Interní předpis pro Hodnocení a výběr projektů 
 

I. Úvodní ustanovení 

Předpis upravuje postup při hodnocení a výběru projektů na MAS Region HANÁ, který je prováděn 

Výběrovou komisí. 

II. Závaznost předpisu 

Dle tohoto předpisu postupují všichni členové výběrové komise, kteří hodnotí projekty a provádějí 

výběr a doporučení v rámci programu LEADER. 

III. Základní podmínky 

Hodnocení projektů, přijatých k podpoře v programu LEADER, provádí Výběrová komise Regionu HANÁ. 

Výběrová komise postupuje v souladu s aktuálními pravidly PRV, které jsou nadřazeny platnosti této 

směrnice, a v souladu postupy ve schváleném SPL Regionu HANÁ. 

Podklady pro hodnocení připravuje pro VK manažer MAS spolu s ostatními pracovníky MAS, v rámci 

předchozích kroků administrace projektů (zejména kontrola projektů). 

Výběrová komise rozhoduje navenek jako celek, výstupem ze zasedání je „Zápis z hodnocení projektů“. 

V něm výběrová komise jasně deklaruje záměr podpořit/nepodpořit jednotlivý posuzovaný projekt. 

V rámci posuzování jednotlivých projektů hodnotí každý hodnotitel sám, a vyhotovuje záznam o 

přidělených bodech za jednotlivá kritéria do „Hodnotící tabulky“. 

IV. Způsob hodnocení 

Hodnotí se pouze ty projekty, které prošly předešlými administrativními kontrolami a splňují kritéria 

přijatelnosti. Každá Fiche má pevně stanovena kritéria přijatelnosti, která jsou všem žadatelům předem 

známá (v textu fiche).  

Hodnocení projektů provádí výběrová komise, která je nejméně devítičlenná. Pro zasedání VK je nutná 

přítomnost nejméně pěti členů komise, přičemž zástupců veřejné sféry nesmí být více nebo rovno než 

polovina.  
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Hodnocení probíhá ve dvou fázích: 

1. Veřejná obhajoba projektu – každý žadatel výběrové komisi představí svůj projekt. 

2. Výběrová komise provede výběr projektů dle hodnotících kritérií, která jsou platná pro konkrétní 

opatření, Fichi, v rámci kterých je na projekt žádána dotace. 

Pozvánky na veřejnou obhajobu projektů zasílá kancelář MAS v dostatečném předstihu tak, aby mohl 

být prezentován každý projekt. 

Bodování musí být transparentní, dohledatelné, konkrétní a jednoznačné. Pro bodování se členové 

výběrové komise řídí kritérii a bodovacím systémem dle schválených platných Fichí, aby se v případě 

sporů bylo možno opřít o tento dokument. Dokument slouží i jako prostředek pro provádění kontrol. 

Každý projekt je obvykle hodnocen všemi přítomnými, tedy obvykle devíti členy výběrové komise, 

kromě členů, kteří by mohli být ve střetu zájmu. Výsledný bodový zisk projektu je vypočten jako průměr 

hodnocení jednotlivých hodnotitelů. 

V. Vyloučení podjatosti 

Ve střetu zájmu je každý hodnotitel, který je z obce ve které se má posuzovaný projekt realizovat, nebo 

který střet zájmu před zahájením jednání VK z jakýchkoliv důvodů prohlásí.  Tento hodnotitel tedy daný 

projekt vůbec nehodnotí, a bodový zisk projektu je tedy vypočten jako průměr bodového hodnocení 

zbývajících hodnotitelů, kteří nejsou ve střetu zájmů. 

VI. Preferenční kritéria, bodování 

Preferenční kritéria (výběrová, bodování) jsou podrobně popsána v jednotlivých Fichích. 

Manuál pro hodnotitele, upřesňující přidělení bodů u jednotlivých kritérií, je zpracován a zveřejněn na 

www stránkách jako součást výzvy. 

Výběr projektů probíhá na základě sestaveného žebříčku dle nejvyššího počtu bodů a výší přidělených 

finančních prostředků na každé opatření – Fichi. Výběrová komise vyhotoví seznam vybraných projektů 

dle pořadí a stanovené výše podpory. 

 

 

 

Schváleno Radou MAS Region HANÁ 

V Těšeticích dne 18.12.2012 


