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INFORMACE KE ZPŮSOBU HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ

Žádosti jsou hodnoceny výběrovou komisí za přítomnosti  zástupců programové a monitorovací komise 
a manažera SPL a případně dalších pracovníků MAS. 
Zastoupení členů programové a monitorovací komise není povinné, ale doporučené. Vždy platí, že 
hodnocení projektů se musí účastnit jeden člen programové a monitorovací komise.

Žádosti budou hodnoceny odděleně dle zaměření fichí. K hodnocení každý hodnotitel obdrží kompletní 
žádost v elektronické případně tištěné podobě, tabulkový formulář  pro komplexní hodnocení žádosti a 
manuál hodnocení projektů.  

Projekt přidělený hodnotiteli nesmí zakládat možnost podjatosti. Před vlastní hodnocením každý 
hodnotitel písemně stvrdí svou nepodjatost čestným prohlášením vůči hodnoceným projektům. Pokud 
je hodnotitel podjatý vůči některému z projektů, neprodleně tuto informaci sdělí předsedovi výběrové 
komise. 

Kancelář MAS se při administraci projektů snaží maximálně omezit podjatost členů výběrové komise již 
při přidělení projektů hodnotitelům dle základních pravidel:  

 Hodnotitel nehodnotí vlastní projekt
 Hodnotitel nehodnotí projekt žadatele, k němuž je pracovně či osobně vázán. 
 Hodnotitel nehodnotí projekt s místem realizace v obci odkud pochází nebo má k místu 

pracovní, emotivní či jiný vztah. 
 Hodnotitel se nepodílel na zpracování projektu.
 Hodnotitel nehodnotí projekt, který obsahem zasahuje do jeho oborové působnosti, např. 

zemědělský podnikatel nehodnotí projekt v oblasti zemědělského podnikání, obec nehodnotí 
projekt podaný obcí, apod. 

Podjatý člen nehodnotí žádost v dané fichi.

Pokud by se prokázala podjatost člena k projektům ve více fichích, hodnotitel nehodnotí žádnou 
žádost v dané výzvě. 

Každý projekt je hodnocen třemi nezávislými hodnotiteli.  Bodové hodnocení za každého hodnotitele 
se sčítá u jednotlivých hodnocení. Výsledné bodové hodnocení projektu je dáno součtem dílčích 3 
hodnocení projektu.  Pokud z důvodu podjatosti hodnotí projekt pouze 2 hodnotitelé, 3.hodnocení se 
zpracuje jako průměr hodnocení 2 hodnotitelů.
 
V rámci hodnocení probíhá veřejná prezentace projektů přímo na místě předpokládané realizace 
projektu nebo v místnosti stanovené pro veřejnou prezentaci. Žadatelé jsou na veřejnou prezentaci 
zváni pozvánkou minimálně 7 dní před stanoveným termínem obhajob.  Veřejná prezentace není pro 
žadatele povinná, ale minimálně jeden hodnotitel projektu je povinen účastnit se veřejného projednání 
projektů.  Účast na veřejné prezentaci je u projektů bodově zvýhodněna. 

Hodnocení projektů:
 Hodnocení v souladu s hodnotícími kritérií a aktuálním manuálem hodnocení projektů. 
 Hodnotící kritéria jsou specifická pro každou fichi zvlášť s ohledem na opatření fiche. 
 Po  provedení  hodnocení  hodnotiteli  se  dílčí  hodnocení  sečtou.  Výsledná  hodnota  je 

zpracována do souhrnné tabulky za každou fichi zvlášť. 
 Celkový finanční požadavek je dále konfrontován s aktuálním finančním  plánem. 
 Hodnocení projektů probíhá na základě povinných bodovacích kritérií  a kritérií stanovených 

MAS. Bodovací kritéria jsou vymezena jednotlivými fichemi dle povahy opatření. Hodnocení 
probíhá pro každou fichi (opatření) zvlášť. 
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 Po  provedení  hodnocení  každým  z  členů  komise  zpracuje  kancelář  MAS  ve  spolupráci 
s předsedou  výběrové  komise  souhrnnou  tabulku  se  součtem  bodů  pro  každé  bodovací 
kritérium. 

 Ke každému z projektů může být otevřena diskuse o celkovém bodování. Závěrem zpracuje 
výběrová komise seznamy žádostí srovnaných podle pořadí s doporučením počtu projektů k 
realizaci. 

 Počet projektů doporučených k realizaci je dán finanční alokací pro fiche v dané výzvě
 Žádosti „pod čarou“ se stávají náhradními dle následného pořadí. Tyto seznamy jsou předány 

k rozhodnutí  a schválení Programové komisi. 
 Programová  komise  na  základě  aktuálního  vyhodnocení  předložených  projektů  může 

rozhodnout o případném přesunu nevyčerpaných prostředků u dané fiche do fiche s převisem 
projektů. Na základě tohoto rozhodnutí je případně aktualizován seznam vybraných projektů 
k realizaci.  

K hodnocení žádostí je písemně přizván zástupce Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). 

Při jednání Programové komise přednese předseda výběrové komise zprávu o hodnocení projektů. 
Programová komise prověří  hodnocení  výběrové komise,  v případě nejasností  si  vyžádá vysvětlení 
předsedy výběrové komise. V konečné fázi programová komise schválí seznam vybraných projektů. NA 
jednání programové komise jsou přizváni členové monitorovací komise.

O výsledku hodnocení  a  schválení  projektů  jsou  všichni  žadatelé  informováni,  a  to  do  3  dnů od 
schválení  hodnocení. V případě, že projekt nebyl vybrán ke spolufinancování z důvodu nedostatku 
disponibilních finančních prostředků, sdělí tuto skutečnost MAS písemně žadateli.  Schválení proejkty 
jsou zveřejněny na webových stránkách a oficiálních informačních místech kanceláře MAS.

V případě, že byl  projekt  vybraný ke spolufinancování  na základě rozhodnutí  RO SZIF,  je žadatel 
písemně  vyzván  k  převzetí  Rozhodnutí  a  k  podpisu  Podmínek  přímo  u  příslušné  agentury.  Další 
postupy se odvíjí dle pokynů RO SZIF a Pravidel programu platných pro danou výzvu. 
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