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Vnitřní předpis č. 01/2012
POSTUP PŘI HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ

Tento vnitřní předpis upravuje postup při hodnocení a výběru projektů předložených
žadateli do jednotlivých Výzev k předkládání projektových žádostí o dotaci na realizaci
projektů v rámci naplňování Strategického plánu Leader „My zme Valaši – jedna rodina“ na
období 2008 – 2013.

U žádostí, které prošly kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, provede Výběrová
komise MAS za každou Fichi bodové hodnocení. MASVHV má pro každou Fichi předem
stanovená preferenční kritéria.
Hodnocení projektů provádí Výběrová komise (dále jen VK) na 3 jednáních:
a) Rozdělení projektů. Předseda VK svolá zasedání VK. Zde dojde k rozdělení projektových
žádostí mezi jednotlivé členy VK tak, aby nedošlo ke konfliktu zájmů. Každý projekt je hodnocen
třemi členy VK. Členové výběrové komise dostanou hodnotící archy s přidělenými projekty.
Součástí je i čestné prohlášení o nepodjatosti vůči projektu, který dotyčný hodnotí. Toto prohlášení
hodnotitelé osobně podepíší. Minimálně 7 dní před konáním veřejné obhajoby obdrží členové VK
projekty k individuálnímu hodnocení (I. fázi bodového hodnocení) a své hodnocení vyplní do
hodnotícího archu.
b) Veřejná obhajoba projektů. Následuje v dohodnutém časovém termínu, který stanoví členové
VK v den rozdělování projektů (bod a). Nyní probíhá II. fáze bodového hodnocení – definitivní,
které je stvrzeno podpisem hodnotitelů na hodnotícím archu. Při veřejné obhajobě dostane každý
žadatel max. 10 minutový prostor k představení svého projektu. Poté bude následovat max. 5
minutový úsek, kdy bude odpovídat na případné dotazy hodnotitelů.
c) Vyhodnocení a odsouhlasení. Další jednání Výběrové komise svolává projektový tým společně
s předsedou VK min. do 7 dnů ode dne konání veřejné obhajoby (pokud nerozhodnou členové VK
jinak). V meziobdobí předseda VK společně s členy projektového týmu překontrolují výsledné
součty, zapíší je do připraveného protokolu a zkontrolují celkovou hodnotu pro každý hodnocený
projekt. Žádosti poté sestaví podle počtu získaných bodů sestupně a vyhotoví Seznam
hodnocených Žádostí. Členové VK jsou seznámeni s výsledky hodnocení a odsouhlasí pořadí a
návrh je předkládán ke schválení Programovému výboru MASVHV.
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Preferenční kritéria stanovená MAS a způsob bodování je upřesněn v tabulkách jednotlivých
Fichí. Úprava bodování preferenčních kriterií MASVHV je možná vždy po názorové shodě členů
Výběrové komise, vždy však mimo období vyhlášených výzev pro předkládání projektů. Každá
Fiche obsahuje povinná kritéria daná podmínkami PRV a následně se opakují preferenční kritéria
stanovená MAS.
Následně proběhne jednání Programového výboru. Na tomto zasedání se rozhodne, které
projekty budou navrženy k financování.
Rozhodování se musí řídit těmito zásadami:
1) Musí se respektovat pořadí, v jakém jsou projekty seřazeny dle bodového hodnocení.
2) Musí se respektovat alokace stanovaná na jednotlivou fichi. Alokace se může nedočerpat
v případě, že nebylo podáno dostatek projektů, které splnily kritéria přijatelnosti.
3) Programový výbor může přihlédnout k možnosti zvýšení vlastního spolufinancování (tj.
snížení dotace) projektu žadatelem v případě jeho souhlasu.
4) Programový výbor může přesunout nevyčerpanou alokaci z jedné fiche do druhé či dalších.
5) Výběrová komise provede návrh rozdělení alokace tímto způsobem:
a) Podpořeny jsou nejprve projekty, které získají v dané fichi nejvíce bodů a beze
zbytku naplňují stanovenou výši alokace.
b) Jestliže se předpokládaná alokace jedné nebo více fichí nevyčerpá (požadavek o
dotaci je menší než alokace), přesune se do společného balíku.
c) Jestliže se předpokládaná alokace jedné nebo více fichí nedočerpá (požadovaná
výše dotace projektů na dalších místech přesahuje stanovenou alokaci), přesune
se také do společného balíku.
d) Společný balík může být navýšen o část alokace ze IV.1.1. a nedočerpané alokace
ze IV.1.2.
e) Rozdělení společného balíku do fichí bude předmětem názorové shody členů
Výběrové komise v poměru nadpoloviční většiny.
6) Předložený návrh Výběrové komise schvaluje Programový výbor na svém jednání.
7) Seznam vybraných projektů Programovým výborem schvaluje Valná hromada.
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Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti od 7. Výzvy MASVHV k předkládání žádostí o dotaci.
Schváleno Valnou hromadou MAS dne 15.3.2012

Ing. Tomáš Kocourek
Předseda
Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, o.s.
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