
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Žádost o informace v souvislosti s hodnocením projektu Úřadem RRS Jihovýchod 

(Regenerační centrum Nové Město na Moravě) 

Vážený pane předsedo, 

na základě Vaší žádosti o informaci ze dne 8. 1. 2009, která je vedena u Úřadu Regionální 

rady regionu soudržnosti Jihovýchod pod č. j.: RRJV 229/2010, Vám v souladu s ustanovením § 14 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), ve znění pozdějších 

předpisů sdělujeme k Vašemu dotazu následující:  

Proces hodnocení projektových žádostí v rámci Regionálního operačního programu 

Jihovýchod probíhá v souladu s postupem uvedeným v programové dokumentaci (Prováděcí 

dokument, verze 1. 14 ze dne 11. 11. 2009 – kapitola 4 Implementační uspořádání – Bodové 

hodnocení a výběr projektů a v Příručce pro žadatele a příjemce, verze 1. 14 ze dne 11. 11. 2009 – 

kapitola 3 Proces hodnocení žádostí. Uvedené dokumenty naleznete na našich webových stránkách 

www.jihovychod.cz .  

V souladu s výše uvedenými postupy je každá projektová žádost posuzována z hlediska 

formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. V případě, že projektová žádost splní formální náležitosti a 

kritéria přijatelnosti, přistupujeme k bodovému hodnocení projektů podle předem stanovených 

hodnotících kriterií vztahujících se k dané oblasti podpory. Součástí bodového hodnocení je i 

socioekonomické hodnocení projektu – návratnost investice, zhodnocení budoucích uživatelů 

infrastruktury, jsou brány v potaz provozní výdaje. Zároveň je prověřováno i finanční zdraví žadatele. 

Tato část hodnocení je zautomatizována prostřednictvím speciálního programu eCBA. Projekt je 

hodnocen minimálně dvěma hodnotiteli, kteří mohou využít služeb experta k posouzení specifických 

částí projektu. Nedoporučenými k financování jsou projektové žádosti, jejichž celkové hodnocení je 

pod minimální bodovou hranicí (50 bodů z maximálního dosažitelného počtu 100 bodů), přičemž 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod může stanovit hranici vyšší. Ohodnocené 

projekty jsou seřazeny podle dosaženého bodového zisku. Tento seznam je porovnán s alokací 
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finančních prostředků určených pro vyhlášenou výzvu a na základě porovnání dostupných prostředků 

s prostředky požadovanými hodnocenými projekty je vytvořen seznam projektů doporučených 

k podpoře a seznam projektů nedoporučených k podpoře. Tento seznam je poté předložen Výboru 

Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ke schválení. 

V průběhu celého procesu hodnocení jsou údaje uvedené v projektové žádosti ověřovány ze 

strany hodnotitelů se skutečností. V případě, že by hodnotitel zjistil nesoulad mezi údaji uvedenými 

v projektové žádosti a skutečností, vyzve žadatele k vysvětlení a jeho odpověď vezme při hodnocení 

v úvahu. Typicky se může jednat např. o situaci, kdy podle projektové žádosti jsou všechny 

majetkoprávní vztahy projektu vypořádány, ale nejsou doloženy požadovanými dokumenty (např. 

nájemní smlouvy s vlastníky pozemků, na kterých bude projekt realizován) apod. Celý proces 

hodnocení je nastaven tak, aby byla v maximální možné míře odstraněna možnost subjektivního 

posouzení projektové žádosti ze strany hodnotitelů. 

Na základě výše uvedeného a bez znalosti konkrétních výhrad k uvedenému projektu nejsme 

schopni jednoznačně odpovědět, zda by dané skutečnosti mohly nějakým způsobem ovlivnit 

hodnocení projektu. Kriterium publicity v mediích, ať pozitivní či negativní, ovšem naše hodnocení 

neobsahuje.  

 

 

S pozdravem 


