Jednací řád regionální Hodnoticí komise
ČLÁNEK 1
Úvodní ustanovení
Regionální Hodnoticí komise (dále jen HK či komise) pro hodnocení žádostí o poskytnutí podpory ze
sbírky Pomozte dětem je zřízená za účelem vyhodnocení kvality žádostí a stanovení pořadí těchto
žádostí. Jednací řád upravuje složení, působnost, kompetence a základní parametry činnosti komise.
Jednací řád je závazný pro všechny členy komise, jiné přizvané osoby a pozorovatele.
ČLÁNEK 2
Složení komise
1. Komise se skládá z minimálně tří členů, maximálně pěti členů. Všichni mají hlasovací právo.
2. Členové jsou nominování z řad zástupců neziskového sektoru, odborné veřejnosti, partnerů
společného sbírkového projektu České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti (dále jen
„projektu PD“), zástupců České televize (dále jen ČT) a Nadace rozvoje občanské společnosti (dále
jen NROS).
3. Členové HK jsou zároveň hodnotiteli projektů v daném regionu.
ČLÁNEK 3
Působnost a kompetence Regionální hodnoticí komise
1. HK stanovuje pořadí žádostí dle kvality a podle potřeby formuluje komentáře k jednotlivým
projektům. Výsledné doporučení k podpoře žádostí předkládá zástupce NROS Odborné hodnoticí
komisi. Jednání a hlasování Odborné komise se řídí vlastním jednacím řádem.
2. Členové HK vyhodnocují celkovou kvalitu obsahu žádostí a efektivitu rozpočtu. Při tom pracují
s předloženými žádostmi a s formulářem Výsledného hodnocení, kde jsou projekty seřazeny
sestupně dle průměru umístění od všech hodnotitelů. Tento pro členy HK vypracuje pracovník
NROS na základě hodnocení jednotlivých hodnotitelů.
3. Hodnoticí komise může při jednání:
a)

doporučit projekt beze změn,

b)

doporučit projekt s doplňujícími podmínkami,

c)

nedoporučit projekt

ČLÁNEK 4
Povinnosti členů komise
1. Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se
dozvěděli při výkonu své funkce nebo v souvislosti s ní, a které v zájmu ochrany zájmů žadatele o
nebudou oznamovat jiným osobám. K tomu se zaváží podpisem formuláře „Prohlášení“.
Prohlášení tvoří přílohu tohoto jednacího řádu.
2. Členové komise se nesmí podílet na přípravě žádné hodnocené žádosti.

ČLÁNEK 5
Zasedání komise
1. Členové komise dostanou jako podklady k hodnocení následující materiály:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Roční žádosti o podporu v regionu, kde jsou hodnotiteli
Pokyny pro hodnotitele, které tvoří přílohu tohoto jednacího řádu
Hodnoticí tabulku s projekty relevantními k vyhodnocení
Prohlášení hodnotitele
Příručku pro žadatele
Pokyny k rozpočtu

2. Komise je usnášeníschopná, pokud jsou na jednání přítomni minimálně 3 hlasující členové komise.
3. Členové HK hlasují o každém projektu aklamací, rozhoduje většina hlasů.
4. Jednání hodnoticí komise vede nestranný pracovník NROS.
5. Zasedání komise je veřejné.
ČLÁNEK 6
Způsob hodnocení žádostí a rozhodování komise
1. Členové komise posoudí celkovou kvalitu obsahu žádostí a efektivitu rozpočtu, a to na
základě prostudování žádostí a Výsledného hodnocení. Připraví si stanovisko ke vhodnosti
podpory žádosti, k případným doporučeným změnám, ke snížení rozpočtu žádostí, které
budou na zasedání komise prezentovat v rámci diskuze nad jednotivými projekty.
2. Během jednání je možno využít telefonického dotazu na kontaktní osobu uvedenou
v projektové žádosti (v případě nejasností či požadavku upřesnění).
3. Na základě společného jednání a hlasování sestaví konečné pořadí žádostí v daném regionu
Konečně pořadí musí obsahovat alespoň dva projekty doporučené na jednání Odborné HK.
4. Výstupem z jednání HK je seznam doporučených/nedoporučených žádostí, s konečným
pořadím žádostí v daném regionu.

PŘÍLOHY

Příloha 1: Pokyny pro hodnotitele
Příloha 2: Formulář „Prohlášení“.

