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Příloha č. 3 

Vzor zápis z jednání Dozorčí rady z přezkumu hodnocení 

projektů (vzor ŘO IROP) 
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Datum a čas začátku jednání: 

Registrační číslo a název projektu: 

Identifikace výzvy: 

Identifikace žádosti o přezkum: 

Kód a název komise z CSSF14+: 

Jmenný seznam účastníků: 

 

Přezkumná komise prohlašuje, že přezkumy rozhodnutí proběhly v souladu se stanovenými postupy 

a ve stanovených lhůtách. Všichni členové komise svým níže uvedeným podpisem stvrzují svoji 

nepodjatost vůči posuzovanému projektu i vůči žadateli. 

Osoby vyloučené z rozhodování o dané žádosti o přezkum:  

Doplňte v případě, že byl některý z členů/náhradníků vyloučen z důvodu podjatosti dle čl. 2 bodu 11 

Jednacího řádu. 

 

Předseda zahájil jednání přezkumné komise a ověřil, že se jednání účastní určení členové a komise je 

usnášeníschopná. 

Předseda komise shrnul namítané skutečnosti žadatele o přezkum. 

 

Seznam dokumentů, které přezkumná komise použila při svém jednání: 

doplňte 

 

Žádost o podporu nesplnila níže uvedená kritéria: 

doplňte popis všech kritérií, která žádost nesplnila, a to včetně závěrů hodnocení 

 

Žádost o přezkum rozhodnutí (vyjádření žadatele): 

doplňte vyjádření žadatele 

 Člen přezkumné komise 
Hlasovací právo 

(ANO/NE) 

1 Předseda 
komise 

  

2 Člen   

3 Člen   
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Rozhodnutí o důvodnosti žádosti o přezkum: 

 

 

Rozhodnutí přezkumné komise o žádosti o přezkum: 

 

Odlišná stanoviska členů hodnotící komise: 

 

Poučení: 

Varianta 1 (žádost o přezkum je nedůvodná nebo částečně důvodná, projekt nebude vrácen k opravnému 

hodnocení): Výsledek provedeného hodnocení se nemění, ŘO IROP vydá Rozhodnutí o ukončení 

administrace žádosti o podporu. 

Varianta 2 (žádost o přezkum směřující proti hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti je částečně 

důvodná nebo důvodná, projekt bude vrácen k opravnému hodnocení): Žádost bude vrácena 

poskytovatelem dotace do stavu PP20 – Žádost o podporu zaregistrována. Centrum pro regionální rozvoj 

Popis obsahu žádosti 
o přezkum 

Člen 
komise 

Hlasování členů 
komise 

Rozhodnutí přezkumné komise  

 
1 

  

2 
 

3 
 

Člen 
komise 

Hlasování členů 
komise 

Rozhodnutí přezkumné 
komise  

Zdůvodnění rozhodnutí komise 

1 
   

2 
 

3 
 



 

Datum platnosti od 13. března 2017        Verze 1 strana 4 

provede v kritériích určených přezkumnou komisí opravné hodnocení. O výsledku hodnocení bude žadatel 

informován do 26 pracovních dnů od nastavení stavu PP20. 

Varianta 3 (žádost o přezkum směřující proti věcnému hodnocení je částečně důvodná nebo důvodná, 

projekt bude vrácen k opravnému hodnocení): Žádost bude vrácena do stavu PP21 – Žádost o podporu 

splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti/PP22 – Žádost o podporu splnila formální náležitosti 

a podmínky přijatelnosti po doplnění. Centrum pro regionální rozvoj provede v kritériích určených 

přezkumnou komisí opravné hodnocení. O výsledku hodnocení bude žadatel informován do 30 pracovních 

dnů od nastavení stavu PP21/PP22. 

 

 

 

 Člen komise Podpis 

1   

2   

3   


