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Metodika hodnocení projektů pro tréninkovou výzvu MAS Společnost pro 

rozvoj Humpolecka v rámci opatřeni III.4.1. PRV 
 

MAS Humpolecka využívá postupy, které jsou založeny na transparentnosti, na dostatečných 

kontrolních mechanismech (např. princip dvou hodnotitelů) a na časově nenáročném průběhu.  

Výběr projektů 

Výběr projektů bude provádět Výběrová komise. Způsob sestavení Výběrové komise je 

stanoven v Jednacím a organizačním řádu výběrové komise MAS Společnost pro rozvoj 

Humpolecka. Členy Výběrové komise volí Valná hromada sdružení vždy na období max. 1 

rok. Výběrová komise má 3 členy.  

Preferenční kritéria 

Preferenční kritéria jsou hodnotícím nástrojem, kterým Výběrová komise posoudí Vaši 

žádost. Míra naplnění preferenčních kritérií ve spojitosti s obsahem a zaměřením Vašeho 

projektu formuje výstupy. Hodnocení preferenčních kritérií následuje po kontrole úplnosti, 

administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti. 

 

Způsob hodnocení projektů 

1) Hodnocení každého projektu provádí vždy minimálně 2 členové výběrové komise. 

Hodnotitelé jsou k projektu přiděleni tak, že projekty jsou losovány na zasedání VK MAS 

a projekty, které z důvodů střetu zájmu nebo vlastního odmítnutí se vrací do slosování.  

2) Hodnocení projektů dle preferenčních kritérií provádí člen Výběrové komise MAS 

samostatně přidělením či nepřidělením určitého počtu bodů za jednotlivá preferenční 

kritéria.  

3) V případě velkých rozdílů v hodnocení či jiných pochybnostech bude projekt znovu 

hodnocen dalšími hodnotiteli/hodnotitelem. Velkým rozdílem v bodovém hodnocení se 

rozumí 25 % a větší odlišení z max. možného bodového zisku (max. bodový zisk je 34 

bodů, 25 % je 9 bodů). Další hodnotitel ohodnotí projekt a jeho bodový příděl, jenž bude 

blíže k bodovému přídělu původního hodnotitele, stanoví, které původní hodnocení bude 

určující. V případě, že bude hodnocení dalšího hodnotitele na rozhraní mezi bodovým 

přídělem původních hodnotitelů, vezme se nižší hodnocení z původních hodnotitelů 

(např. hodnotitelé udělí 20 a 30 bodů, další hodnotitel udělí 25, rozhodující bude 20 bodů 

původního hodnocení a 25 bodů nového hodnocení).  

4) Pořadí výběru projektů určí aritmetický průměr vypočtený ze součtu bodového hodnocení 

od jednotlivých hodnotitelů. 

5) V případě rovnosti bodů bude:  

- za prvé rozhodovat nižší požadovaná částka dotace v Kč.  

- za druhé velikost obce - bude upřednostněna akce pořádaná v menší obci (podle počtu 

obyvatel), v případě akce pořádané ve více obcích, bude jako rozhodující brána obec s 

nejvyšším počtem obyvatel.  

- za třetí los tažený předsedou komise.  

6) Žadatel o dotaci je povinen popsat plnění daného preferenčního kritéria v žádosti o 

dotaci. Preferenční kritéria se žadatel zavazuje plnit v rámci realizace projektu,  
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na který požaduje dotaci. Výběrová komise na základě předložených podkladů prověří 

nárok na požadované body. V případě zjištění nesplnění obodovaného preferenčního 

kritéria, nebude žádost proplacena. 

7) Výběrová komise provádí dle vlastního plánu i místní šetření u žadatelů. V případě, že u 

některého z přijatých projektů dospěje hodnotící komise k názoru, že je projekt nejasný, 

následuje návštěva komise u žadatele. Tuto návštěvu výběrová komise nahlásí žadateli 

minimálně dva dny před jejím uskutečněním. 

8) O závěrech a výsledcích jednání výběrové komise a výsledcích výběru je pořízen zápis, 

který je zveřejněn nejpozději do 10 kalendářních dnů od data jednání na webu MAS 

Humpolecka.  

 

 

V Humpolci dne 26. 08. 2013 


