Pravidla pro hodnocení a výběr projektů podaných v PRV,
Opatření IV.1.2
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj vydává tato pravidla, kterými se stanovují podmínky
pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro
realizaci SPL Živý a prosperující Český ráj a Střední Pojizeří
Kontaktní údaje MAS
Název MAS
Právní forma
IČO
Sídlo MAS
Ředitel a manažer
Projektová manažerka

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
obecně prospěšná společnost
259 88 417
Předměstská 286, 507 43 Sobotka
Luděk Láska
Jarmila Lásková Soldátová

Telefon

493 720 546 – sekretariát
602 104 700 – ředitel
605 775 053 – projektová manažerka

1. Fiche
V rámci realizace SPL jsou vyhlašovány následující fiche:
Fiche č.1 - Modernizace zemědělský podniků - I.1.1.1
Fiche č.2 – Rozvoj ostatních podniků

- III.1.2

Fiche č.3 – Lesy

- II.2.4.2, a vedlejší opatření I.1.2.3

Fiche č.4 – Cestovní ruch

- III.1.3.2

Fiche č.5 – Vesnice

- III.2.1.2
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Fiche č.6 – Krajina

- III.2.2

Fiche č.7 – Vzhled obce

- III.2.1.1

Fiche č.8 – Spolkový život

- III.2.1.2

Fiche 9 – Zpracování zemědělských produktů - I.1.3.1.
Fiche mohou být rozšířeny o další opatření.
2 . Rozlosování projektů Programovým výborem
MAS zveřejní na svých internetových stránkách termín zasedání výběrové komise, a to nejpozději
14 kalendářních dnů před zasedáním výběrové komise. V případě, že nový termín bude stanoven
na dřívější datum, změna bude zveřejněna alespoň 3 pracovní dny před tímto novým termínem.
Pracovníci MAS předají Žádosti o dotaci, které nebyly vyřazeny v rámci administrativní kontroly a
kontroly přijatelnosti, členům Programového výboru, kteří provedou rozlosování jednotlivých
projektů členům Výběrové komise.
Programový výbor provede rozlosování projektů jednotlivým hodnotitelům (členům Výběrové
komise) dle těchto pravidel:
Každý projekt hodnotí 3 členové výběrové komise
Člen Výběrové komise nehodnotí:
- svoji Žádost o dotaci, ani žádnou Žádost o dotaci ve fichi, ve které sám projekt podal
- žádnou Žádost o dotaci ve fichi organizace - žadatele, ve které je statutárním členem
- žádnou Žádost o dotaci ve fichi žadatele, se kterým je v pracovním či osobním poměru
- Žádost o dotaci žadatele, který bydlí nebo působí ve stejné obci a nebo v obci
jako hodnotitel

sousedící

- Žádost o dotaci, na které se hodnotitel podílel při zpracování či přípravě příloh
- Žádost o dotaci, na které má nebo může mít hodnotitel osobní zájem
Každý člen Výběrové komise při převzetí projektů k hodnocení podepisuje čestné prohlášení o
nepodjatosti a nestrannosti k předkladatelům Žádosti o dotaci, které boduje.
3. Hodnocení projektů
Hodnocení projektů provádějí členové výběrové komise. Výběrová komise (schválená
programovým výborem MAS) – přijme v kanceláři MAS projekty k hodnocení (rozlosování
projektů jednotlivým členům výběrové komise provádí programový výbor), přítomní členové
podepisují prezenční listinu.
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Členům výběrové komise jsou pracovníky MAS poskytnuty kopie Žádostí o dotaci a příloh, popř.
na CD nebo flash disku, které jsou nutné k hodnocení projektů.
Každý člen Výběrové komise při převzetí projektů k hodnocení podepisuje čestné prohlášení o
nepodjatosti a nestrannosti k předkladatelům Žádosti o dotaci, které boduje.
V případě střetu zájmů člen výběrové komise uvede název projektu, kterého se tato skutečnost týká
a odstoupí od hodnocení příslušné Žádosti. V tomto případě předmětný projekt hodnotí jiný člen
výběrové komise.
Hodnotitel musí dále zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s hodnocením
Žádostí, nesmí kontaktovat žadatele, aby zjišťoval dodatečné informace o hodnocené Žádosti nebo
aby těmto subjektům sděloval výsledky svého posouzení.
Hodnotitelé Výběrové komise budou hodnocení provádět samostatně, a to na základě schválených fichí
(body budou přidělovány dle jednotlivých preferenčních kritérií) , které budou hodnotitelům před
vlastním bodovacím řízením vysvětleny a předány. Každý z hodnotitelů Výběrové komise bude své výsledky
zanášet do příslušné tabulky: Hodnocení výběrové komise MAS.

Člen výběrové komise v průběhu hodnocení může telefonicky požádat ředitele OPS, aby pozval
žadatele k ústnímu vysvětlení jeho podané žádosti, tuto skutečnost s datem a hodinou jednání
ředitel OPS oznámí do 2 pracovních dnů elektronicky dalším členům výběrové komise, kteří
předmětný projekt hodnotí.
Hodnocení členů výběrové komise se uskuteční max. 14 dnů od převzetí žádostí. Dle SPL je vždy

dohodnut termín závěrečného jednání výběrové komise.
Hodnotitelé tabulku: Hodnocení výběrové komise MAS pro každý hodnocený projekt samostatně
předají předsedovi Výběrové komise, kopii dokumentu si ponechají.
Po obodování všech projektů je při závěrečném jednání výběrové komise v kanceláři MAS
vyhotoven sestupný seznam projektů dle jednotlivých fichí (s uvedením celkových přidělených
bodů jednotlivými hodnotiteli a průměrem bodů) - zodpovídá předseda výběrové komise
Sestupný seznam podepisuje předseda výběrové komise a předá ho max. do 1 pracovního dne
řediteli OPS.
Pracovníci MAS hodnocení (bodování) zaznamenají do formuláře Žádosti o dotaci ke každému
projektu.
4. Výběr projektů
Jednání programového výboru – schválení doporučených projektů
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Do 7 pracovních dnů od převzetí tabulek: Hodnocení výběrové komise MAS ke každému projektu
a seznamu hodnocených projektů svolá ředitel OPS zasedání Programového výboru, který bude
rozhodovat o návrhu výběru projektů pro získání finanční dotace. Manažer MAS předloží členům
programového výboru seznam projektů seřazených sestupně dle hodnocení výběrovou komisí.
Programový výbor bude při svém rozhodování ctít tyto zásady:
 Musí se respektovat priorizaci projektů.
 Musí se respektovat cíle SPL, alokace na jednotlivou výzvu a fichi. Alokace směřovaná na
fichi nesmí být překročena, ale může se nedočerpat z jednoho nebo z obou následujících
důvodů:
 pro vyčerpání alokace na výzvu a fichi nebyl předložen dostatek projektů, které splnily
kritéria přijatelnosti,
Alokace z nevyčerpané fiche může být rozhodnutím Programové výboru přesunuta do fiche,
ve které je převis Žádostí a projekty jsou kvalitní a splňují cíle SPL.
 Projekty budou konfrontovány s finanční částkou alokovanou na danou fichi a dané kolo.
Tato částka bude postupně rozdělována od projektu s nejvyšším počtem dosažených bodů až
do svého vyčerpání. V případě, že tato částka nebude dostatečná pro všechny přijatelné
projekty, budou doporučeny k financování pouze projekty do výše alokace na fichi.
 V případě, že částka alokovaná pro danou fichi a dané kolo nebude vyčerpána a Programový
výbor nerozhodl o převodu zbylé alokace ve fichi do fiche jiné v daném kole, převede se
tato částka do kola následujícího. V případě, že se bude jednat o kolo poslední a žádné
následující už nebude vyhlašováno, budou se nevyčerpané prostředky přesouvat do fichí, ve
kterých finance chybí.
 V případě shodnosti bodů bude postupováno dle postupu popsaném v každé jednotlivé
fichi.
Z jednání Programového výboru bude sekretariátem MAS vypracován dokument, který bude
obsahovat zápis o průběhu zasedání Programového výboru s usneseními týkajícími se rozhodování
o výběru projektů k získaní finanční podpory z alokovaných zdrojů na MAS, seznam vybraných
Žádostí s uvedením bodového zisku a číslo Fiche schválených Programovým výborem k finanční
podpoře z alokovaných zdrojů na MAS a seznam nevybraných Žádostí s uvedením bodového zisku
a číslo Fiche neschválených Programovým výborem k finanční podpoře z alokovaných zdrojů na
MAS.
Max. do 7 kalendářních dnů od rozhodnutí programového výboru o výběru projektů (nejpozději
však poslední den příjmu žádostí na RO SZIF Hradec Králové v rámci příslušného kola PRV)
pracovníci MAS zveřejní na webových stránkách seznam vybraných/nevybraných Žádostí
v rozsahu: název žadatele, místo realizace projektu, název projektu (včetně uvedení názvu nebo
čísla Fiche), počet získaných bodů, doporučená výše dotace (pouze u vybraných žádostí).

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS je povinna do 7 kalendářních dnů od rozhodnutí programového výboru o výběru projektů
písemně doporučenou poštou informovat žadatele o získaném počtu bodů za jednotlivá kriteria, u
vybraných žádostí navíc o závazcích spojených s udělenými body

V Sobotce dne 26.11.2012

Luděk Láska
Manažer MAS
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