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METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ VÝZEV, 
HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ
MMR – NOK připravil, v rámci jednotného metodického prostředí, Metodický pokyn pro 
řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020. Představuje-
me vám hlavní změny, které tento pokyn přináší.

následně zaslán řídicímu orgánu, který 
se jim musí zabývat. Každý žadatel může 
podat žádost o přezkum pouze jednou. 
Ve formuláři musí uvést konkrétní zdů-
vodnění a svůj návrh na změnu. Lhůta 
pro vyřízení žádosti o přezkum rozhod-
nutí byla stanovena na 30 kalendářních 
dnů ode dne jejího doručení. U složi-
tějších případů ji však lze prodloužit na 
60 kalendářních dnů.

Může výběrová komise hodno-
tit projekty a měnit jejich pořadí 
v hodnocení?
Výběrová komise je uskupením mini-
málně tří osob, které nejsou hodnoti-
teli provádějícími hodnocení projektů. 
Výběrová komise musí respektovat vý-
sledky hodnocení projektů, které pro-
vedli jednotliví hodnotitelé či hodnotící 
komise.

Jak je možné se zapojit do hod-
nocení projektů?
Projekty mohou hodnotit jak interní, 
tak externí hodnotitelé, pokud s nimi 
řídicí orgán daného programu počítá. 
Výběr externích hodnotitelů se usku-
tečňuje z řad odborníků prostřednic-
tvím výběrového řízení zveřejněného 
na internetových stránkách jednotlivých 
programů. Je tedy nutné sledovat tyto 
stránky, případné dotazy na vyhlášení 
výběrového řízení směřovat přímo na 
řídicí orgán.

Kde bude muset být výzva zve-
řejněna?
Každý program musí zveřejnit svou 
výzvu na svých internetových strán-
kách. Výzva bude zveřejněna i na 
webu: dotaceEU.cz. Součástí výzvy 
bude také příručka pro žadatele a pří-
jemce dotace, kde budou vysvětleny 
podmínky pro čerpání dotace.

Jak dlouho trvá schvalovací 
proces?
Nově existuje pro všechny řídicí or-
gány lhůta maximálně 7 měsíců na 
schválení projektů. Ta začíná běžet 
od ukončení příjmu žádostí u kolové 
výzvy až do vydání právního aktu (což 
je většinou Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace). V případě průběžných výzev 
od data podání žádosti opět do vydá-
ní právního aktu.

Jak bude fungovat odvolání 
se proti výsledkům hodnocení 
projektů?

Řídicí orgán na svých internetových 
stránkách uvede odkaz na formulář 
tzv. žádosti o přezkum rozhodnutí. 
Tento odkaz bude obecným odka-
zem, který přenese žadatele do in-
formačního systému, kde se žadatel 
musí přihlásit ke svému konkrétnímu 
projektu. Poté žadatel vyplní v infor-
mačním systému formulář, který bude 
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Jaké jsou hlavní změny  
a novinky v oblasti publicity 

v období 2014—2020? 

Odpovědi na další často kladené 
dotazy nejen z oblasti publicity 

najdete v připravované sekci FAQ 
na webu www.dotaceEU.cz/FAQ

>> Zvýšení informovanosti o  obsahu 
plánovaných výzev s více jak půlroč-
ním předstihem

>> Zvýšení důrazu na hodnocení kvality 
projektů

>> Zprůhlednění procesu hodnocení 
a výběru projektů

>> Zavedena jednotná lhůta pro maxi-
mální trvání schvalovacího procesu

>> Zvýšení kvality hodnotitelů pro-
střednictvím jejich školení, kontroly 
a hodnocení

>> Zavedení institutu odvolání se proti 
výsledkům hodnocení projektů


