Informace o způsobu hodnocení projektů předkládaných v rámci výzev
OP LZZ vyhlášených MV ČR
Vzhledem k tomu, že stavy evidované v systému Benefit7 mohou mít odlišný význam
podle toho, k jaké fázi hodnocení se vztahují, a také proto, že daný stav představuje ještě další
možné varianty „mezistavů“ a situací zpracování, které se však v Benefit7 nezobrazují, je pro
lepší představu žadatelů o stavu zpracování žádosti uvedena ve sloupci „Aktuální stav“ ještě
také stručná charakteristika konkrétní situace, v jaké se daná projektová žádost nachází.
Podrobnější vysvětlení možných situací procesu zpracování je popsáno také v následujícím textu..
V přiložené tabulce je uvedena kontaktní osoba, na kterou se mohou žadatelé ve stanovených
konzultačních hodinách obracet, pokud potřebují upřesnit některé další informace o stavu zpracování.

http://www.osf-mvcr.cz/file/425

Podrobnější vysvětlení možných situací procesu zpracování ve vztahu
k jednotlivým fázím hodnocení a ke stavům projektových žádostí
uvedeným v Benefit7:
I. FÁZE FORMÁLNÍHO HODNOCENÍ A HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI
U projektových žádostí, které jsou ve fázi formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti se
mohou v závislosti na stavu administrace v systému Benefit7, do kterého mají žadatelé přístup, objevit
následující stavy:
1) projektová žádost zaregistrována
a) u projektových žádostí, které čekají na hodnocení;
b) u žádostí, které jsou hodnoceny;
c) u žádostí, které vyžadují doplnění, ale nebylo nutné odemykat Benefit7;
2) vráceno k přepracování do Benefit7
– u projektových žádostí, které vyžadují doplnění a za tímto účelem je nezbytné odemknout žádost
v Benefit7;
3) projektová žádost splnila formální náležitosti
- u žádostí, které vyhověly hodnocení formálnímu, hodnocení přijatelnosti u nich probíhá
4) žádost nesplnila formální náležitosti
- u žádostí, které ve formálních náležitostech měly více než 2 chyby a byly z dalšího hodnocení
vyřazeny
5) projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti
– tyto žádosti postupují do další fáze hodnocení, tj. k věcnému hodnocení externími hodnotiteli;
6) projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti
– tyto žádosti byly vyřazeny z dalšího hodnocení na základě hodnocení formálních náležitostí a
podmínek přijatelnosti.
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II. FÁZE VĚCNÉ HODNOCENÍ
U projektových žádostí, které jsou ve fázi věcného hodnocení, se mohou v závislosti na stavu
administrace projektové žádosti objevit v systému Benefit7 následující stavy:
1) projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti
a) u žádostí, které jsou připraveny k věcnému hodnocení;
b) u žádostí, které jsou k věcnému hodnocení již předány;
c) u žádostí, u kterých bylo nutné zadat třetí hodnocení;
2) projekt splnil věcné hodnocení
1
– tyto žádosti postupují do další fáze hodnocení, tj. k výběrové/hodnotící komisi ;
3) projekt nesplnil věcné hodnocení
– tyto žádosti byly vyřazeny z dalšího hodnocení na základě věcného hodnocení.

III. FÁZE PO VÝBĚROVÉ/HODNOTÍCÍ KOMISI
U projektových žádostí, které byly projednávány výběrovou/hodnotící komisí, se mohou v závislosti
na výsledku projednání a stavu administrace rozhodnutí o dotaci objevit v systému Benefit7
následující stavy:
1) projekt nedoporučen k financování
– tyto žádosti byly vyřazeny z dalšího hodnocení na základě zasedání výběrové/hodnotící komise;
2) projekt splnil věcné hodnocení
– u projektových žádostí, které byly výběrovou/hodnotící komisí doporučeny k financování a probíhá
příprava podkladů k právního aktu (např. rozhodnutí o poskytnutí dotace);
3) projekt doporučen s výhradami
– u projektů, které výběrová/hodnotící komise doporučila k financování s podmínkou upravení
některých částí žádosti;
4) vráceno k přepracování do Benefit7
– u projektů, které výběrová/hodnotící komise doporučila k financování s podmínkou upravení
některých částí žádosti;
5) projektová žádost upravena po výběrové/hodnotící komise
– u projektů, které žádost upravily dle podmínek výběrové/hodnotící komise a opravená žádost byla
nahrána do systému Monit7;
6) projekt doporučen k financování
a) u projektů, které byly komisí doporučeny bez připomínek, doložily podklady k rozhodnutí o
poskytnutí dotace a jsou před podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace;
b) u projektů, které žádost dle připomínek opravily, doložily podklady a jsou před podpisem rozhodnutí
o poskytnutí dotace;
7) projekt v realizaci
– u projektů, které již mají rozhodnutí podepsané (i ze strany příjemce), zanesené v systému Monit7 a
byla zahájena realizace projektu (dle data uvedeného v právním aktu).
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Typ komise závisí na typu projektů. V případě individuálních projektů se jedná o hodnotící komisi, v případě
grantových projektů pak o výběrovou komisi
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Žadatelé, jejichž projektové žádosti byly výběrovou/hodnotící komisí doporučeny k financování a jsou
schváleny, jsou nejprve kontaktováni pracovníky MV ČR o zaslání podkladů k vydání právního aktu.
Věříme, že uvedené informace přispějí k lepší orientaci žadatelů ve stavu zpracování jejich žádostí,
zejména z hlediska předpokládaného harmonogramu ukončení jednotlivých fází.

Schéma zpracování projektových žádostí
Předložené projektové žádosti průběžně procházejí hodnocením nejprve dle registračních čísel, v
dalších fázích hodnocení pak průběžně podle termínu, ve kterém byly dokončeny předchozí kroky
hodnocení (včetně případného doplnění).
V návaznosti na tento postup tak projektové žádosti s vyšším registračním číslem mohou být
výběrovou/hodnotící komisí projednávány dříve než projekty s nižším registračním číslem, u kterých
bylo nutno vyžádat doplnění nebo zadat třetí externí hodnocení.
V následující schématech, zvlášť pro individuální a pro zvlášť grantové projekty, je znázorněn postup
hodnotícího procesu žádosti.

Diagram - grantový projekt (pozn. PŽ – projektová žádost; PA – právní akt)
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Diagram – individuální projekt (pozn. PŽ – projektová žádost; PA – právní akt)
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