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Postup při výběru projektů předložených na MAS – druhý stupeň hodnocení 

dle SPL: 

 

1.  Vylosování projektu 

Členům Výboru pro výběr a monitorování projektů (VVMP) (hodnotitelům) jsou 

předloženy kartičky s pořadovými čísly všech projektů. Hodnotitelé si je vylosují. 

Pokud je žadatelem o dotaci obec, nemůže být hodnotitelem osoba 

v pracovněprávním či podobném vztahu k obci, aby se předešlo případnému střetu 

zájmů.   

 

2. Bodové ohodnocení projektů 

Každý projekt hodnotí dva nezávislí hodnotitelé VVMP – 1. člen, 2. člen a jeden 

hodnotitel z kanceláře MAS, tzn. že projekt hodnotí celkem tři nezávislí hodnotitelé.  

Na základě bodového ohodnocení projektu se po obodování projektů provede 

aritmetický průměr součtu bodů za všechny tři hodnotitele. Projekty jsou poté 

seřazeny sestupně podle dosaženého průměrného hodnocení. 

 

3. Pořadí a výběr projektů 

VVMP vypracuje za základě zpracovaného bodového hodnocení jednotlivých projektů 

návrh výběru projektů, který předloží Programovému výboru MAS. V případě 

shodného počtu bodů u projektů rozhoduje datum a čas registrace projektu - Žádosti 

o dotaci v kanceláři MAS.  

 

4. Hodnocení projektů ex ante 

Zástupci PV a MAS (kontrolní skupina) si vyberou namátkou projekty (min. 2 v každé 

výzvě), u kterých se provede fyzická kontrola před výběrem projektů na MAS. 

Žadateli se ohlásí na kontrolu nejpozději den předem. Tato kontrola nemá vliv na 

bodové hodnocení projektů. Jde o kontrolu stavu projektu před realizací – zda nebyly 

již zahájeny práce na předmětu projektu, zda stav projektu odpovídá popisu 

v projektové dokumentaci. Výstupem takovéto kontroly je zápis, podepsaný členy 

kontrolní skupiny a zástupcem ze strany žadatele a fotodokumentace. Při zjištění 

některých podezřelých okolností se toto uvede do zápisu. Pokud kontrolní skupina 

odhalí nějaké zásadní neshody aktuálního stavu projektu s údaji uváděnými 

v projektové dokumentaci (např. projekt na rekonstrukci nové střechy, ve skutečnosti 
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je však střecha již rekonstruována), může být tento projekt Programovým výborem 

doporučen Správní radě k vyřazení z hodnocení.  

 

5. Schválení projektů 

Po projednání a ověření souladu s cíli SPL a seznámení s výsledky kontroly projektů ex 

ante Programový výbor doporučí Správní radě (SR) ke schválení projekty. Doporučeny 

budou projekty, které dle pořadí v bodovém hodnocení nepřekročí celou svou 

požadovanou sumou alokovanou částku pro danou výzvu. SR doporučí vybrané a 

schválené projekty k registraci na RO SZIF.  

 

 

 

V Netřebicích dne 14.8.2012 

 

 


