Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze
dne 29. 9. 2008:
Dotaz (ve zkráceném znění) ze dne 10. 9. 2008:
Na základě příslušných ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím Vás tímto
žádáme o sdělení důvodů vyřazení žadatele HUTS real estate s. r. o. z dalšího hodnocení, resp.
důvody, proč zmiňovaný projekt nevyhověl kritériím odborného hodnocení externích hodnotitelů?
Odpověď (v plném znění) ze dne 29. 9. 2008:
Vážený pane Vintre,
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, na Vaši Žádost o poskytnutí informace ze dne 10. 9. 2008 uvádím následující :
Projekt „Výstavba doprovodné infrastruktury – kongresového sálu při hotelu CASCADE v
Mostě“, registrační číslo CZ.1.09/4.2.00/05.00244 byl po I. a II. fázi bodového hodnocení vyřazen
z další fáze administrace v souladu s interními administrativními postupy pro hodnocení projektů
dle výběrových kritérií.
Projekty, které prošly úspěšně kontrolou přijatelnosti a kontrolou formálních náležitostí jsou dále v
jednotlivých fázích hodnoceny podle hodnotících kritérií, které jsou přístupné na webových
stránkách www.nuts2severozapad.cz a byly schváleny Monitorovacím výborem Regionálního
operačního programu NUTS 2 Severozápad a Výborem Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad. Toto hodnocení probíhá ve 3 fázích. V prvních dvou fázích, ve kterých je hodnocení
zaměřeno na a) způsobilost žadatele a b) technickou a finanční kvalitu projektu, provádějí
hodnocení dva projektoví manažeři oddělení administrace projektů a dva externí experti, kterým
jsou jednotlivé projekty přidělovány na základě losování. Výsledky prvních dvou fází se postupně
sčítají. Veškerá hodnocení probíhají nezávisle na sobě. Pokud projekt po ukončení prvních dvou
fází hodnocení po sečtení výsledků nedosáhl alespoň 70% vážených bodů z maximálního počtu
bodů, je z dalšího hodnocení vyřazen.
Tato situace nastala při hodnocení Vašeho výše uvedeného projektu, který po prvních dvou fázích
hodnocení získal 48,968% vážených bodů, což je výrazně pod hranicí 70% vážených bodů.
Externí experti shledali nedostatky a následně uvedli do bodovacích tabulek hodnotu 0,00 u
následujících kritérií :
3.8 Do jaké míry budou výstupy/výsledky navrhované v projektu udržitelné po organizační stránce
4.1 Do jaké míry projekt přispívá k naplnění kvantitativních cílů – počet nově vybudovaných nebo
zrekonstruovaných lůžek?
4.3 Projektem dojde k rozšíření kapacity stravovacího zařízení
4.4 Dojde realizací projektu ke zvýšení využití kapacity ubytovacích zařízení – využití pokojů?
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Na dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad není
právní nárok. Řízení o výběru projektů není řízením podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
toto oznámení není rozhodnutím ve smyslu tohoto zákona a nelze se tudíž proti němu odvolat.
S pozdravem
Mgr. Šárka Roudnická
vedoucí ÚORP Ústí nad Labem
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