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Hlavní části hodnoticího procesu

• Posouzení formálních náležitostí a posouzení oprávněnosti

• Hodnocení kvality 

• Verifikace



Posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti

• Ověření splnění všech administrativních požadavků a požadavků na oprávněnost

• Předem stanovená kritéria

• Kontrola formálních náležitostí i oprávněnosti 

• Seznam v Příloze výzvy č. 3 – Kontrolní list

• Kritéria dvojího druhu:

• Lze doplnit/opravit (při absenci k tomu vyzveme) 

• Nelze doplnit/opravit - žádost bude při jejich absenci automaticky 

vyřazena



Odvolání proti vyřazení

• Možnost odvolání do 15 dnů

• Nemá odkladný účinek

• Podat v IS CEDR

• Do 5 dnů od podání posoudí odvolání žadatele odvolací orgán ZP MGS a oznámí do 

3 pracovních dnů od rozhodnutí 



Hodnocení kvality

• Účelem je posoudit aspekty kvality projektů s ohledem na zaměření výzvy

• Tvořena dvěma fázemi:

• Externími hodnotiteli

• Hodnoticí komisí

• Pouze na základě informací z žádosti a příloh

• Kritéria: 

• Bodová hodnocení

• Vylučovací funkce – nesplnění min. hodnoty u kritéria relevance – vyloučení 

žádosti

• Uvedena v části XIII / 3) výzvy

• Stanovení minimální bodové hranice pro postup do další fáze (alespoň 60/100)



Hodnocení externími hodnotiteli



• Každá žádost hodnocena dvěma hodnotiteli

• Projekty přiřazovány losem

• Hodnotí se jen na základě informací z žádosti o grant a příloh

• Hodnocení probíhá podle Pokynu pro hodnocení žádostí

• Stanovená kritéria

• Ke každému hodnotitel uvede bodové hodnocení a jeho zdůvodnění

• Možnost doporučit s výhradou (např. úprava rozpočtu, indikátorů atp.)

• Na závěr shrnutí se zdůvodněním doporučení/zamítnutí

• Možnost navrhnout krácení způsobilých výdajů (při nedodržení principu 3E) nebo 

omezení/vyřazení aktivit
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• Výsledné hodnocení bude průměrem hodnocení 

obou hodnotitelů

• Pokud rozdíl bude vyšší než 30 %, proběhne třetí 

hodnocení

• Konečné hodnocení pak bude průměrem dvou 

bližších hodnocení



Hodnoticí komise



• Hodnotí žádosti, které mají výsledné bodové hodnocení nad 60 bodů a současně 
získaly potřebný počet bodů za kritérium „Relevance a význam projektu“

• Na základě hodnocení doporučuje projekty k financování

• Min. pět hlasujících členů (3 externí vůči MZ) 

• Nestrannost a mlčenlivost členů, vyloučení střetu zájmů

• Členy komise nesmějí být externí hodnotitelé

• Posuzuje návaznost aktivit, provázanost s rozpočtem

• Může navrhnout úpravy rozpočtu/krácení výdajů či úpravy/vyřazení aktivit

• Hlasuje o každém projektu až do výše celkové alokace (vč. rezervy na náhradní 
projekty – cca 30 %)

• Když pro žádost hlasuje nadpoloviční většina přítomných hlasujících členů HK, je 
doporučena

• Může měnit pořadí projektů



Verifikace



• Verifikace procesu hodnocení:

• Ověření, že proces proběhl v souladu s Nařízením, Dohodou o programu, 

podmínkami výzvy

• Verifikaci zajišťuje zprostředkovatel programu (Ministerstvo financí)

• Verifikace doporučených žádostí:

• Vyjasnění podmínek pro schválení grantu, poskytnutí doplňující dokumentace 

ze strany žadatele

• Vyjasnění údajů uvedených v žádosti, opravy chyb

• Výsledek:

• Po pozitivní verifikaci přistoupí ZP MGS ke schválení grantu

• Žadatel je informován dopisem ředitele EFI

• Následně zahájen proces vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ZP MGS



Děkuji vám za pozornost!
www.eeagrants.org

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram

YouTube: EEANorwayGrants

Mail: info-fmo@efta.int


