g) Vedoucí pracovník pro CLLD zajistí před zahájením hodnocení proškolení všech členů
Hodnotící komise o střetu zájmů a seznámí členy s postupem při bodování a
rozhodování. Na členy hodnotící komise se vztahuje ustanovení o střetu zájmů.
(podle kapitoly Opatření proti střetu zájmů IP)
h) Na jednání Hodnoticí komise je přítomen jeden za zaměstnanců pro CLLD, který
zapisuje výsledky jednání komise.
i) Členové Hodnotící komise v průběhu hodnocení nekomunikují s žadateli.
j) Na jednání Hodnotící komise vznikne kontrolní list ke každému projektu, který je
součástí zápisu z jednání hodnotící komise jako příloha. Členové hodnotící komise
hodnotí konsenzuálně a vyplňují a podepisují kontrolní list ke každému projektu.
k) Kontrolní list ke každému projektu předloží členové hodnotící komise na jednání
Výběrové komise.
l) O věcném hodnocení předložených žádostí hlasuje Výběrová komise. Členové
Výběrové komise, kteří jsou ve střetu zájmů, se mohou jednání formálně zúčastnit (v
zájmu zajištění usnášeníschopnosti), diskuze i hlasování se ale zdrží.
m) Na jednání Hodnotící komise vznikne zápis, který obsahuje projekty seřazené
sestupně podle dosažených bodů, rozdělené na projekty, které splnily a nesplnily
podmínky věcného hodnocení. V případě rovnosti bodů bude o pořadí rozhodovat
datum a čas podání žádostí o podporu v MS2014+)
n) Po jednání Výběrové komise vloží pracovník pro PR IROP výsledek hodnocení spolu
s kontrolním listem do MS2014+ do 10 pracovních dnů od ukončení jednání Výběrové
komise.
o) Vložení výsledku věcného hodnocení do MS2014+ probíhá dle Příručky pro hodnocení
integrovaných

projektů

CLLD

v

IROP

(http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-

aprijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS).
p) O výsledku věcného hodnocení je žadatel informován prostřednictvím automatické
interní depeše MS2014+ po zadání výsledku věcného hodnocení do MS2014+ a
změně stavu.
q) Ode dne doručení automatické interní depeše s výsledkem hodnocení běží žadateli
lhůta pro možnost podání žádostí o přezkum v případě negativního i pozitivního
výsledku věcného hodnocení. Žadatelé se mohou podání žádosti o přezkum vzdát.
Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Přezkum hodnocení projektů IP.
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