Transparentnost výběru projektů v rámci realizace
Strategického plánu Leader Nejen společná řeka

Výtah z Příručky pro hodnotitele (aktualizace platná k 1. 3. 2012) a SPL Nejen
společná řeka (aktualizace k 1. 4. 2011)

1.1 Nestrannost a důvěrnost
Všichni hodnotitelé musí v hodnotící tabulce podepsat prohlášení o nestrannosti
a důvěrnosti. V případě porušení tohoto závazku bude hodnotitel vyřazen ze
seznamu hodnotitelů.

Nestrannost
Každý hodnotitel, u něhož hrozí střet zájmů v důsledku propojení s žadatelem nebo
jeho partnerem, nesmí v daném kole hodnotit žádost, ve které by mohlo dojít
ke střetu zájmů. Je na zodpovědnosti každého hodnotitele, aby uvážil, zda jeho
případné současné, minulé či v nejbližších dvou letech předpokládané 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 naprostou mlčenlivost a zajistit nezpochybnitelnost
celého procesu hodnocení. Jakékoli pochybnosti o porušení tohoto pravidla musí být
prošetřeny a mohou vést k ukončení spolupráce s hodnotitelem. Je proto nezbytné
zabránit jakýmkoli únikům informací, byť by se tak stalo z nedbalosti.

1.2 Postup při hodnocení
Společná CIDLINA vybírá hodnotitele následujícími způsoby:
Ve výběrové komisi je zachována podmínka max. 50 % podílu z veřejného sektoru.
Funkční období je tříleté. Výběrová komise bude fungovat na principu rotace.
Členové výběrové komise budou rozděleni do skupin.
Všichni hodnotitelé musí na prvním zasedání hodnotící komise podepsat prohlášení
nestrannosti a důvěrnosti před tím, než jsou jim přiděleny projekty k hodnocení.
Každou žádost, která byla shledána formálně způsobilá a přijatelná a která byla
předána hodnotící komisi k věcnému hodnocení, hodnotí vždy dva hodnotitelé.

V případě, že se jednotlivá hodnocení liší o 20 bodů a více nebo v případě, že jeden
hodnotitel projektu doporučí k realizaci a druhý nedoporučí, bude projekt zhodnocen
třetím hodnotitelem. V takovém případě je projekt hodnocen podle dvou hodnocení,
která se sobě blíží, a extrémní hodnocení je prohlášeno za neplatné.
Hodnotitelé budou hodnotit dle přiložené bodovací tabulky v jednotlivých fichích
a manuálu pro hodnotitele.
Hodnotící komise si může vyžádat žadatelovu obhajobu projektu.
Do 10 kalendářních dnů od ukončení zasedání výběrové komise bude svolána valná
hromada. Na tomto zasedání bude rozhodnuto o tom, které projekty budou navrženy
ke spolufinancování.
Rozhodování se bude řídit těmito zásadami:
1) Musí se respektovat bodové ohodnocení a pořadí v jednotlivých fichích
2) Musí být dodržena alokace jednotlivých fichí, přičemž alokace nemusí být
dočerpána z důvodu nedostatku projektů, které splnily kritéria přijatelnosti
3) Pokud bude v jedné fichi více žádostí než stanovená alokovaná částka bude
vybráno jen tolik projektů, které je možné pokrýt finanční částkou.
4) Je možné převádět alokované částky z jedné fiche do druhé dle potřeby a
výsledků hodnotitelské komise pokud jsou naplněny předešlé body
5) Projekty, které nedosáhly 50% hranice bodů, nebudou vybrány ke
spolufinancování
6) Situaci kdy, dva nebo více projektů získá stejný počet bodů, řeší podmínky
v jednotlivých fichích.
Veškeré kroky při hodnocení budou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013
Opatření IV.1.2 a IV.1.1. – Realizace místní rozvojové strategie a příslušné
fiche.
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