STATUT
Hodnoticí komise
pro hodnocení ………………projektů předložených v rámci výzvy č. ....
v prioritní ose …… Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Řídicí orgán OP VVV vydává k zabezpečení úkolů vyplývajících ze schválené dokumentace Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) Statut Hodnoticí komise ŘO OP VVV (dále
jen „Statut Komise“) pro výzvu č. …. prioritní osy č. ….
Část I
Obecná ustanovení
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Hodnoticí komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen „Komise“) pro hodnocení projektů předložených
v rámci výzvy č. ...... pro prioritní osu…… se zřizuje v souladu s Operačním manuálem ŘO OP VVV.
2. Komise se zřizuje na dobu nutnou k posouzení všech předložených projektů v rámci výzvy
č. ……….. pro prioritní osu …………….. OP VVV, které úspěšně prošly formálním hodnocením
a hodnocením přijatelnosti.
3. Komise může navrhnout navýšení alokace výzvy v případě vyššího množství dostatečně kvalitních
a potřebných projektů nebo nedostatečné alokace pro všechny stejně bodově hodnocené
projekty.
4. Komise může navrhnout vytvoření zásobníku náhradních projektů v případě, že to umožňují
pravidla výzvy a že ve výzvě zbývají kvalitní projekty, na něž nezbyla alokace výzvy.
5. Komise připravuje souhrnný podklad k jednání Výběrové komise (je-li pro fázi výběru projektů
Výběrová komise stanovena) o přidělení finanční podpory z Evropského sociálního fondu (dále jen
„ESF“) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) vybraným projektům.
6. V případě, že Výběrová komise není součástí fáze výběru projektů, Komise zpracovává seznam
doporučených/nedoporučených projektů k podpoře z ESF a EFRR pro ŘO OP VVV v rámci dané
výzvy, včetně seznamu náhradních projektů, v případě, že usoudí, že ve výzvě zbývají kvalitní
projekty, na něž již nezbyla alokace ve výzvě, popř. pověřuje zpracováním seznamů ŘO OP VVV.
Část II
Činnost a organizace
Článek 2
Složení Komise
1. Členové Komise jsou losováni/ručně přiřazeni do Komise z řad hodnotitelů uvedených v Databázi
hodnotitelů. Členové Komise jsou do činnosti Komise zapojeni na základě právního aktu.
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2. Komise je složena nejméně z tří členů. Členy Komise jsou hodnotitelé, kteří mají zkušenosti
s hodnocením. Alespoň jeden z členů Komise je ekonomického zaměření nebo má ekonomické
vzdělání (je-li to pro danou výzvu relevantní). Složení Komise je přílohou tohoto Statutu.
3. Členství v Komisi je nezastupitelné.
4. Zasedání Komise jsou neveřejná.
Článek 3
Organizace Komise
1. Předsedu Komise zvolí členové Komise na jejím prvním zasedání.
2. Předseda stojí v čele Komise a podle Článku 4 Jednacího řádu Komise řídí jednání Komise.
3. Jednání Komise svolává stanovený pracovník ŘO OP VVV (viz Článek 2 Jednacího řádu Komise).
4. Způsob a organizaci práce Komise stanoví Jednací řád Komise.
Článek 4
Sekretariát Komise
1. Činnost Komise je organizačně, administrativně a technicky zabezpečována určenými pracovníky
ŘO OP VVV, tj. Sekretariátem Komise (dále jen „Sekretariát“).
2. Tajemníkem Komise je určený zaměstnanec ŘO OP VVV, Odd. hodnocení a schvalování projektů.
3. Tajemník Komise / Sekretariát napomáhá administrativně organizovat činnost Komise, připravuje
a zajišťuje potřebné podklady pro její jednání, pořizuje zápis o věcném hodnocení projektů
hodnoticí komise z jednání Komise.
4. Tajemník Komise / Sekretariát není členem Komise a nemá hlasovací právo.
Článek 5
Práva a povinnosti členů Komise
1. Člen Komise má povinnost nezávisle posoudit všechny projekty projednávané Komisí, zpracovat
k nim hodnocení v tabulkovém přehledu pro hodnocení projektů a osobně se zúčastňovat jednání
Komise. V rámci jednání Komise se člen Komise aktivně podílí na zpracování výsledné hodnoticí tabulky
projektu a závěrečného stanoviska.
2. Člen Komise má právo obdržet všechny žádosti o podporu, které úspěšně prošly hodnocením
přijatelnosti a hodnocením formálních náležitostí předložených v rámci dané výzvy.
3. Členové Komise jsou povinni zúčastnit se školení, které pro členy Komise zajistí ŘO OP VVV před
prvním jednáním Komise, a všech dalších školení, pokud je ŘO OP VVV svolá.
4. Členové Komise před zasedáním Komise podepíší prohlášení o mlčenlivosti a nestrannosti
a prohlášení o skartaci.
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Článek 6
Působnost Komise
1. Komise nezávisle a nestranně posuzuje předložené žádosti o podporu, vyjádří se k jejich
zpracování, a to zejména s přihlédnutím k jejich překrývání s jinými projekty předloženými v dané
výzvě, případně k duplicitám, správnosti zařazení aktivit do projektu, splnění všech podmínek
zahrnutých do dané výzvy a oprávněnosti nárokovaných finančních prostředků.
Část III
Závěrečné ustanovení
Článek 7
Účinnost Statutu Komise
1. Tento Statut nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněného pracovníka ŘO OP VVV.

V ................................... dne ………………..…

………………..…………………………….
podpis NM pro řízení sekce EU a ESIF

Příloha: Seznam řádných členů Komise s hlasovacím právem
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