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Hodnotitelé dostávají do rukou projektové žádosti po ukončení administrativní kontroly a kontroly
přijatelnosti, které provádí sekretariát místní akční skupiny. Předmětem hodnocení výběrovou
komisí je věcné hodnocení žádosti o dotaci, popř. místní šetření u žadatele.
1. Nestrannost a důvěrnost
V hodnotící tabulce hodnotitelé podepisují prohlášení o nestrannosti a důvěrnosti.
V případě porušení tohoto závazku bude hodnotitel vyřazen ze seznamu hodnotitelů.
Nestrannost
Pokud u hodnotitele hrozí střet zájmů v důsledku propojení s žadatelem nebo jeho
partnerem, musí prohlásit tuto skutečnost a okamžitě vystoupit z procesu hodnocení příslušné
žádosti. Je na zodpovědnosti každého hodnotitele, aby uvážil, zda jeho případné současné či
minulé působení v některé z žádajících organizací zakládá střet zájmů ve smyslu podepsaného
prohlášení či nikoli, tj. zda jeho nezávislost je nezpochybnitelná.
Důvěrnost
Proces hodnocení projektů a veškeré informace s ním spojené jsou důvěrné. Hodnotitel je
povinen zachovat mlčenlivost a zajistit nezpochybnitelnost celého procesu hodnocení. Jakékoli
pochybnosti o porušení tohoto pravidla musí být prošetřeny a mohou vést k ukončení spolupráce
s hodnotitelem, v krajním případě k zastavení procesu hodnocení se všemi důsledky. Je proto
nezbytné zabránit jakýmkoli únikům informací, byť by se tak stalo z nedbalosti.

Hodnotitel nesmí svým jednáním zpochybnit nezávislost posouzení, hodnotitel musí přijmout
v souvislosti s hodnocením taková opatření, která znemožní únik informací ke třetím osobám,
hodnotitel musí posuzovat žádosti pouze na základě údajů obsažených v projektové žádosti a
svých znalostí, hodnotitel provádí posouzení samostatně, hodnotitel se musí podrobně seznámit se
všemi pravidly, která mohou být podkladem pro hodnocení.
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Vzor prohlášení:
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PROHLÁŠENÍ O NESTRANNOSTI A DŮVĚRNOSTI
Já, níže podepsaný/á, tímto prohlašuji, že souhlasím s účastí na hodnocení projektů,
prostřednictvím kterých žadatelé žádají o finanční podporu z Programu rozvoje venkova České
republiky na období 2007-2013 přes místní akční skupinu Podchlumí o.s.
Tímto prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informacemi dostupnými a potřebnými
k hodnocení jednotlivých projektů. Dále prohlašuji, že budu plnit své povinnosti čestně a poctivě.
Jsem nezávislý/á na všech stranách, které mohly mít užitek z výsledku hodnocení.
Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí neexistují žádné skutečnosti ani okolnosti,
minulé nebo přítomné, nebo které by se mohly objevit v dohledné budoucnosti, jež by mohly
zpochybnit moji nezávislost v očích kterékoli strany. Pokud se v průběhu procesu hodnocení zjistí,
že takové vztahy existují nebo byly vytvořeny, zavazuji se svoji účast v procesu hodnocení
okamžitě ukončit.
Zavazuji se, že budu nakládat s veškerými informacemi nebo dokumenty (dále jen
„důvěrné informace“), které mi budou poskytnuty, se kterými se seznámím či které vyhotovím
v průběhu nebo jako výsledek hodnocení, jako s důvěrnými a zavazuji se, že budou použity pouze
pro účely tohoto hodnocení a nebudou poskytnuty jakékoli třetí straně. Dále se zavazuji k tomu, že
si neponechám žádné kopie písemných informací nebo vzory.
Zavazuji se, že neposkytnu důvěrné informace třetím osobám, pokud se nejedná o osoby,
které podepsaly toto prohlášení a zavázaly se dodržovat jeho ustanovení.

Titul, jméno, příjmení
Podpis
Datum
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2. Bodové hodnocení – výběr projektů

Jestliže žadatel splní podmínky administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, je jeho
žádost postoupena k bodovému hodnocení Výběrovou komisí MAS.
Výběrové komise se schází celkem 2x. Na prvním zasedání jsou předány manuály pro
hodnotitele se školením, dále jsou losovány kombinace projektů a vylosované projekty jsou
předány hodnotiteli k hodnocení. Hodnotitel, který je zároveň žadatelem nebo je s žadatelem
spojen osobním, pracovním či obdobným poměrem, nehodnotí danou žádost.
Hodnotitelé (členové Výběrové komise) na základě individuálního studia projektu přidělí
dle stanovených preferenčních kritérií jednotlivým projektům body, které vyplní do hodnotící
tabulky platné pro jednotlivé Fiche. Jednotliví členové výběrové komise si losují předem dané
kombinace projektů, aby projekty jednotlivých Fichí hodnotili tři členové výběrové komise.
Každý hodnotitel hodnotí samostatně. Celkové bodové hodnocení bude stanoveno jako součet
celkových bodů od jednotlivých hodnotitelů dané žádosti.
Na druhém společném jednání výběrové komise se projednávají jednotlivé projekty a
výsledky hodnocení. V případě, že se budou jednotliví hodnotitelé zásadně lišit (v celkovém
bodovém hodnocení o více jak 20%), provedou výklad provedeného hodnocení, včetně
zdůvodnění přidělených bodů. V tomto případě rozhoduje o přidělení bodů výběrová komise
hlasováním. Případné další spory řeší předseda výběrové komise.
Jednotliví hodnotitelé vyplní Hodnotící tabulku. Z jednání výběrové komise bude ke
každému projektu vytvořen list s hodnocením od 3 hodnotitelů, který bude hodnotiteli podepsán a
následně předán manažerem MAS na RO SZIF. Výsledkem hodnocení bude seznam vybraných
/nevybraných projektů. V případě rovnosti bodů rozhoduje datum a čas zaregistrování žádosti
na MAS.
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