Soubory kritérií pro věcné hodnocení
Upozornění: Touto aktualitou upravujeme informaci k otázce „Lze opatření proti vodní i
větrné erozi vyhlašovat v rámci jediné výzvy? Jak mají být kritéria hodnocení nastavena v
MS2014+?“ uvedenou v zápise z diskuzního semináře, který se konal dne 23. 10. 2018 v Praze.
S ohledem na technické omezení dané nastavením v MS2014+, není možné vyhlašovat výzvu
umožňující kombinaci více aktivit a typů opatření s různými soubory hodnotících kritérií.
V takovém případě je postup následující:
MAS, které budou vyhlašovat výzvu umožňující kombinaci více aktivit a typů opatření, a pro
které zároveň existují různé soubory hodnotících kritérií, nemohou do souboru kritérií pro
věcné hodnocení v MS2014+ uvádět všechna věcná hodnotící kritéria pro tyto aktivity a typy
opatření.
Konkrétně se jedná o výzvy umožňující:
1) Aktivita 4.3.2 – Realizace ÚSES a Aktivita 4.3.5 – Protierozní opatření
2) Aktivita 4.3.5 - Opatření zamezující vodní erozi a Opatření zamezující větrné erozi
Příklad chybného zadání: Aktivita 4.3.5: vodní a větrná eroze

V tomto případě MAS do souboru kritérií pro věcné hodnocení v MS2014+ uvádí pouze
Hodnotící kritéria pro věcné hodnocení, vč. minimálního a maximálního počtu bodu a
bodové hranice pro schválení žádosti (nevkládá jednotlivá hodnotící kritéria, viz příklad
chybného zadání).
Upozorňujeme, že různé soubory hodnotících kritérií musí mít totožně nastaven minimální a
maximální počet bodů a rovněž bodovou hranici pro schválení žádosti. Dle Metodického
pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů je doporučený maximální počet bodů
stanoven na 100 bodů. Minimální počet bodů doporučujeme stanovit v rozpětí 40 – 50 %
z maximálního počtu bodů (ze 100 bodů tedy 40, případně 50 bodů).

Příklad správného zadání:

V rámci hodnocení projektů zpracuje hodnotitel MAS kontrolní list věcného hodnocení, ve
kterém bude každé opatření hodnoceno dle příslušného souboru hodnotících kritérií. Kontrolní
list věcného hodnocení bude vložen do příloh Hodnocení žádosti o podporu: Hodnocení
věcné v MS2014+. Výsledný počet bodů bude stanoven jako vážený aritmetický průměr z
nákladů jednotlivých opatření (s použitím finančních objemů jako vah) a následně zaokrouhlen
na celé číslo. Výsledné číslo zadá hodnotitel MAS do Hodnocení žádosti o podporu:
Hodnocení věcné v MS2014+.
Příklad:
Projekt spojuje založení ÚSES za 3 mil. Kč a větrnou erozi za 1 mil. Kč.
Za opatření založení ÚSES získá projekt 50 bodů, za opatření větrné eroze získá 70 bodů.
Výpočet celkové výše bodů za projekt:

