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Rozdělování peněz z EU „naživo“
KJH – Korupční aféry posledních měsíců daly tvrdé rány důvěře občanů v rozdělování prostředků
z fondů EU. Místní akční skupina Království – Jestřebí hory připravila veřejné obhajoby projektů, které
se ucházejí téměř o 10 milionů korun z programu LEADER pro rozvoj venkova. „Veřejnost může
sledovat výběr takřka v „přímém přenosu“, a to ve dnech 11. až 13. června v Malém kulturním sále ve
Rtyni v Podkrkonoší,“ říká Lada Nevečeřalová, manažerka MAS pro LEADER.
Každý žadatel si při odevzdání svého projektu domluvil termín, kdy bude svůj projekt veřejně
prezentovat. Obhajoba projektu slouží k bližšímu seznámení hodnotitelské komise a veřejnosti
s projektem, protože žadatel má možnost osobně vysvětlit záměr, přínos nebo výjimečnost projektu,
jeho návaznost na cíle ve Strategickém plánu Místní akční skupiny nebo jeho potřebnost v regionu.
Začlenění veřejně přístupné obhajoby do hodnocení a výběru projektů je dalším krokem ke zvýšení
transparentnosti celého procesu.
Každý žadatel stráví s hodnotitelskou komisí příjemnou půlhodinu, prvních deset minut bude
mít na samotnou prezentaci. Tu je nutné mít při sobě na místě v elektronické podobě – power-point,
word, fotodokumentace apod. a měla by především odrážet preferenční kritéria k bodování projektu
– ze získaných bodů se poté vypočítá procentuální úspěšnost projektu. (Hodnotitelská komise má
také právo určit si minimální procentuální hranici přidělených bodů, kterou musí projekt splnit, aby
mohl být vybrán. Z každé oblasti podpory budou následně vybrány k podpoře projekty s nejvyšším
počtem bodů.) Dalších deset minut je pak určených na otázky a diskuzi s hodnotitelskou komisí, aby
žadatel mohl přímo vysvětlit nejasnosti ve svém projektu. Poslední desetiminutovka je určena pro
úvahu komise, případně další doplnění.
Členy hodnotitelské komise schválilo do jejich funkcí valné shromáždění, nyní pracuje ve
složení: Jaroslav Balcar, předseda (ZŠ a MŠ Havlovice), Zdeněk Špringr (starosta města Rtyně
v Podkrkonoší), Josef Davidík (starosta obce Chotěvice), Lukáš Bárta (Orange Catering), Petr Kalousek
(ZŠ Úpice-Lány), Ludmila Krejčová (Sdružení Franze Wihana) a Zdeněk Mühl (FO). K hodnocení
projektů z páté výzvy budou letos povoláni i dva náhradníci – Zdeněk Lamač (Myslivecké sdružení
Svatá Kateřina Chotěvice) a Aleš Kosina (T. J. Sokol Libňatov). Každý člen komise se řídí principem
nepodjatosti – neúčastní se hodnocení a bodování projektu, ve kterém figuruje sám jako žadatel
nebo je členem orgánů žadatele.
Nabízíme tedy všem možnost se přijít na veřejné obhajoby podívat, a to jak široké veřejnosti, tak
všem žadatelům, i těm, které prezentace bude teprve čekat. Poznáte jednotlivé projekty, jejich
význam a účel, a budete moct srovnat svůj názor s konečným výběrem hodnotitelské komise.
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