Záznam k realizaci MAS č. 1
Platný a účinný od: 7.4.2020
Věc: Postup hodnocení projektů v režimu nouzového stavu
Číslo výzvy/výzev:
411/06_16_038/CLLD_17_03_003 – 3.výzva MAS KJH-IROP-Bezpečnost a udržitelnost dopravy
437/06_16_075/CLLD_17_03_003 – 4.výzva MAS KJH-IROP-Infrastruktura vzdělávání II

Popis zjištěného stavu:
Vyhlášení nouzového stavu v ČR – zákaz shromažďování osob
Závěr:
Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR přistupuje MAS KJH, o.p.s. k následujícímu postupu
při hodnocení projektů ve výzvách IROP:


Za věcné hodnocení zodpovídá výběrový výbor.



Z členů výběrového výboru je vytvořena hodnotící komise, která provádí věcné hodnocení
projektů ve výzvě MAS. Hodnoticí komise se skládá z 3 členů výběrového výboru, hodnoticí
komise dodržuje podmínku hlasovacích práv. Odpovědnost za výběr členů do konkrétní
hodnotící komise má vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD.



Všem členům výběrového a programového výboru bude zaslán seznam žádostí o podporu.
členové výborů se vyjádří, zda jsou či nejsou ve střetu zájmů k uvedeným projektům. Členové,
kteří jsou ve sřtetu zájmů nebudou vybráni do hodnotící komise, ale mohou se účastnit
hlasování.



Členové hodnotící komise a výběrového výboru budou proškoleni elektronickou formou (emailem zaslaná prezentace). Hodnotitelé písemně potvrdí, že byli proškoleni a nemají k
postupu a způsobu hodnocení další otázky.



Každý hodnotitel z hodnotící komise vytvoří kontrolní list k hodnocení a zašle ho do
stanoveného termínu.



V případě neshody počtu bodů u konkrétních kritérií napříč jednotlivými kontrolními listy, bude
na hodnotitele rozeslán tento rozpor k vyjádření, případně hlasování o shodě nad počty bodů
u těchto rozdílných kritérií, stejně tak z důvodu uvedení odůvodnění jednotlivých kritérií
k finálnímu kontrolnímu listu k hodnocení.



Následně vznikne finální kontrolní list ke každému projektu. Do systému bude uložena emailová korespondence, která stvrzuje jejich podepsání a projekty se předají do další fáze
hodnocení. Hlasování členů hodnotící komise se řídí postupy uvedenými v jednacím řádu
Výběrového výboru.



Členové hodnotící komise, výběrového výboru a programového výboru, kteří se podílí na
hodnocení a výběru projektů před každým jednáním, na kterém je prováděno hodnocení,
nebo výběr projektů, podepíší etický kodex ( potvrdí znění v emailové korespondenci)



Výběrový i programový výbor budou hlasovat per rollam dle postupů uvedených v jednacích
řádech výborů.

Kontrolní listy, etické kodexy, prezenční listiny a zápisy budou fyzicky dopodepsány po skončení
nouzového stavu v nejbližší možné době.
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