
 
 

Statut   a   jednací   řád   hodnoticí   komise  

programu   Active   Citizens   Fund   

 

Program  Active  Citizens  Fund  je  realizován  v  rámci  Fondů  EHP  a  Norska  2014  –  2021.  V  České  republice  jej  spravuje                     
konsorcium   Nadace   OSF,   Výboru   dobré   vůle   –   Nadace   Olgy   Havlové   a   Skautského   institutu   (dále   jen   konsorcium).  

 
I.   Statut   hodnoticí   komise   

Úvodní   ustanovení  

Hodnoticí  komise  (dále  jen  HK)  jsou  poradními  orgány  Nadace  OSF  a  Výboru  dobré  vůle  -  Nadace  Olgy  Havlové  (dále                    
jen  VDV),  které  posuzují  a  hodnotí  návrhy  projektů  v  předložených  žádostech  o  grant  z  programu  Active  Citizens                  
Fund.   

V   programu   Active   Citizens   Fund   je   ustanoveno   pět   hodnoticích   komisí   podle   programových   výsledků:  

● Hodnoticí   komise   pro   výsledek   Občanská   participace   (HK1)  
● Hodnoticí   komise   pro   výsledek   Advokační   a   watchdogové   aktivity   (HK2)  
● Hodnoticí   komise   pro   výsledek   Zmocnění   znevýhodněných   skupin   (HK3)  
● Hodnoticí   komise   pro   výsledek   Občanské   vzdělávání   a   mediální   gramotnost   (HK4)  
● Hodnoticí   komise   pro   výsledek   Posílení   neziskových   organizací   (HK5)  

Činnost   členů   HK   se   řídí   tímto   statutem   a   jednacím   řádem.  

 
Složení   hodnoticí   komise  

Hodnoticí   komise   má   minimálně   3   členy,   kteří   si   ze   svého   středu   na   začátku   zasedání   zvolí   předsedu/předsedkyni.   

Složení  HK  schvaluje  výkonná  rada  programu  Active  Citizens  Fund  na  základě  návrhu  manažera  programu  Active                
Citizens   Fund.   

Členové  HK  jsou  jmenováni  z  řad  osob,  které  mají  vysoké  odborné  předpoklady  k  posouzení  projektových  návrhů  dle                  
předem  schválených  kritérií  a  zaměření  programu.  Členy  HK  mohou  být  zástupci  či  zaměstnanci  konsorcia  programu.                
Minimálně   třetina   členů   HK   není   zaměstnancem   či   nijak   interně   spjata   s   členy   konsorcia   programu.  

Členové  hodnoticí  komise  nesmí  být  v  konfliktu  zájmů  vzhledem  k  hodnoceným  projektům.  Konfliktem  zájmů  se                
rozumí:  přímý  či  nepřímý  vztah  k  hodnoceným  projektům,  zejména  se  nesmí  podílet  na  zpracování  projektu,  nesmí  mít                  
osobní  zájem  na  rozhodnutí  o  poskytnutí  podpory  určitému  projektu,  nesmí  figurovat  jako  statutární  orgán  žadatele  a  s                  
uchazečem   je   nesmí   spojovat   osobní,   pracovní   či   jiný   obdobný   poměr.  

Pokud  taková  situace  nastane,  musí  toto  člen  HK  oznámit  na  začátku  zasedání  HK.  Dotčená  žádost  nesmí  být  tímto                   
členem  posuzována,  člen  se  následně  nezúčastní  hodnocení  dotčeného  projektu.  Po  dobu  debaty  o  zmíněném               
projektu   musí   opustit   zasedání   HK,   o   projektu   hlasují   pouze   zbývající   členové   HK.   

Člen  HK  má  nárok  na  úhradu  nákladů  spojených  s  výkonem  této  funkce  a  za  výkon  funkce  mu  může  být  přiznána                     
odměna.   Výši   finanční   odměny   stanovuje   vedení   Nadace   OSF/VDV.  

 
 



 
 
Činnost   hodnoticí   komise  

Členové  HK  rozhodují  na  základě  svého  nejlepšího  svědomí  a  musí  jednat  vždy  v  souladu  s  Etickým  kodexem                  
hodnotitele   projektů   a   člena   hodnoticí   komise.   

Členové  HK  objektivně  a  nezaujatě  posuzují  a  hodnotí  návrhy  projektů  podle  vyhlášených  pravidel  a  kritérií  na  základě                  
předchozího   hodnocení   externími   hodnotiteli.  

Členové   HK   mohou   žádost   o   grant:  

● doporučit   k   podpoře  
● doporučit   k   podpoře   se   změnami  
● doporučit   na   rezervní   seznam  
● doporučit   k   zamítnutí  

Členové  HK  předkládají  své  doporučení  ohledně  předložených  žádostí  o  grant  programové  ředitelce  Nadace  OSF,               
která  ověří  proces  hodnocení  a  následně  předá  projekty  ke  schválení  výkonné  radě  programu.  Rozhodnutí  výkonné                
rady   programu   musí   být   schváleno   správní   radou   Nadace   OSF/VDV.  

 

Náležitosti   členství   v   hodnoticí   komisi   

Členové  hodnoticích  komisí  jsou  povinni  zachovávat  mlčenlivost  o  všech  skutečnostech,  které  se  v  souvislosti  s                
hodnocením  projektů  dozvědí,  zejména  o  údajích  obsažených  v  žádostech  o  grant  a  veškerých  dokumentech               
vztahujících  se  k  návrhům  projektů  nebo  k  již  schváleným  projektům  (protokoly  z  hodnocení  projektu,  průběžné  zprávy                 
apod.).   

Člen  HK  rovněž  nesmí  pořizovat  kopie  (včetně  elektronických)  jakýchkoliv  dokumentů,  se  kterými  se  během  plnění                
svých   povinností   člena   hodnoticí   komise   seznámí.   

 

II.   Jednací   řád   hodnoticí   komise   

Zasedání   HK   je   neveřejné.   

Zasedání   HK   se   svolává   dle   potřeb   a   v   souladu   s   harmonogramem   dané   grantové   výzvy   programu.  

Jednání   HK   řídí   její   předseda/předsedkyně.   Požádá-li   kterýkoli   člen   během   zasedání   o   slovo,   musí   mu   být   uděleno.  

Zasedání  HK  se  mohou  zúčastnit  jako  pozorovatelé  zástupci  Národního  kontaktního  místa,  Velvyslanectví  Norského              
království   a   Kanceláře   finančních   mechanismů.  

V  každé  HK  je  jeden  člen  zvolen  předsedou  HK,  který  má  v  případě  sudého  počtu  členů  HK,  resp.  sudého  počtu                     
přítomných   členů   HK   dva   hlasy.  

Rozhodnutí  HK,  zda  projekt  doporučit  k  podpoře  či  zamítnutí,  musí  být  přijato  nadpoloviční  většinou  hlasů  přítomných                 
členů,   usnášeníschopnost   je   dána   přítomností   minimálně   tří   členů   HK.  

Výstupem  z  jednání  HK  je  pořadník  žádostí  o  grant,  ve  kterém  doporučuje  projekty  k  podpoře,  projekty  k  podpoře  se                    
změnami,   projekty   na   rezervní   seznam,   či   projekty   k   zamítnutí.  

O  průběhu  jednání  HK,  a  to  o  veškerých  skutečnostech,  pořídí  HK  ve  spolupráci  s  manažerem  programu  písemný                  
protokol.  Součástí  protokolu  je  seznam  všech  hodnocených  projektů,  a  zda  byly  či  nebyly  doporučeny  k                
podpoře/podpoře  se  změnami/na  rezervní  seznam.  Každý  člen  HK  má  právo,  aby  se  jeho  odlišné  stanovisko  stalo                 



 
 
nedílnou  součástí  protokolu.  Protokol  z  jednání  odsouhlasují  všichni  přítomní  členové  HK  a  podepisuje  se  manažer                
programu.  

Protokol  musí  obsahovat  zejména  datum  a  místo  konání,  prezenční  listinu,  projednávané  body  programu,  stručný               
obsah  rozpravy,  přijaté  závěry,  včetně  výsledku  hlasování  o  jednotlivých  projektech  (u  každého  rozhodnutí  o  projektu                
je   uvedeno   krátké   zdůvodnění)   a   závěrečné   rozhodnutí   o   doporučení   výkonné   radě   programu.   

Protokol  je  bezodkladně  postoupen  programové  ředitelce  Nadace  OSF,  která  proces  hodnocení  ověří.  Po  ověření               
předá   protokol   výkonné   radě   programu.   

Protokol  přeložený  do  angličtiny  musí  být  postoupen  Kanceláři  finančních  mechanismů  nejpozději  do  2  týdnů  od                
schválení   výsledků   správní   radou   Nadace   OSF/VDV   konání   hodnoticí   komise.  

Administrativní  a  organizační  činnost  zajišťuje  realizační  tým  programu,  který  eviduje  posudky  hodnotitelů,  zajišťuje              
přípravu  programu  zasedání  HK,  vypracovává  a  vede  písemné  záznamy  o  zasedáních  HK,  evidenci  jejich  protokolů  z                 
jednání,   protokolů   k   jednotlivým   projektům   a   její   doporučení.   

Podpisem  Prohlášení  o  nestrannosti  a  zachování  mlčenlivosti  pro  program  Active  Citizens  Fund  stvrzuje  každý  člen                
HK   svůj   souhlas   s   tímto   Statutem   a   jednacím   řádem   hodnoticí   komise   a   zavazuje   se   jej   dodržovat.   

 

 

 

 


