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Váţení ţadatelé,  
 
v „Pravidlech“ vydaných Ministerstvem zemědělství pod č.j. 10511/2012-MZE-14113 
(„PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční 
skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013, dále jen „Pravidla 
MAS“) je v kapitole 8.6, písm. f, toto sdělení:  
„MAS je povinna zpracovat a řídit se vlastním předpisem, který zaručí transparentnost 
výběru projektů a zamezí střetu zájmů, tento předpis musí být zveřejněn na internetových 
stránkách MAS a je povinnou součástí každé vyhlášené výzvy; Z v dalším případě C“.  
 
MAS Vizovicko a Slušovicko tento transparentní výběr projektů a opatření vedoucí 
k zamezení střetu zájmů má popsány v SPL, kap. 10, podkapitoly 10.1 a 10.2 na straně 49 – 
52. 
 
V tomto předpisu uvádíme základní potřebné informace o celém procesu výběru projektů 
v jeho transparentnosti a principech zamezení střetu zájmů. 
 
 
Vizovice 16. 5. 2012 
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Administrativní postupy 

1.1 Registrace projektů 

 
Propagace SPL v území MAS: 
 
Propagace byla zahájena na počátku roku 2009 a je prováděna prostřednictvím: 

- internetové stránky MAS Vizovicka a Slušovicka (www.masvas.cz) 
- informační semináře (pro ţadatele před jednotlivými výzvami, pro veřejnost) 
- informačně-propagační materiály (na veřejně dostupných místech, úřední desky obcí) 
- místní sdělovací prostředky (Vizovské noviny, regionální příloha regionálních deníků) 
- ústně na osobních setkáních (kdykoliv mezi členy MAS a potenciálními ţadateli, 

zejména na jiných akcích zajišťovaných MAS) 
 
Internetové stránky MAS jsou hlavní informační nástroj o činnosti orgánů, aktivitách a 
výstupech činností MAS, hlavní komunikační nástroj mezi členy MAS navzájem, hlavní 
propagační nástroj MAS a metody LEADER směrem k veřejnosti (potenciálním členům). Po 
vyhlášení výzev budou stránky také hlavní informační nástroj o získání finančních 
prostředků. 
 
Informační semináře (jak pro ţadatele před jednotlivými výzvami) tak pro veřejnost jsou 
hlavním přímým propagačním nástrojem MAS a metody LEADER. Jsou základní platformou 
diskuse a zapojení veřejnosti do činností a aktivit MAS v dalších letech (během realizace 
SPL). 
 
Ostatní informačně-propagační nástroje mají podpůrnou funkci k základním nástrojům. 
 
Postup a časový plán při vyhlášení příjmu ţádostí 
Výzvy k příjmu ţádostí budou vyhlašovány pravidelně min. 1 x, max. 3 x ročně. Programový 
výbor, který má v kompetenci vyhlašování výzev. 
 
Informování konečných příjemců o moţnosti předkládání projektů v rámci SPL : 

- internetové stránky MAS Vizovicka a Slušovicka  (www.masvas.cz) 
- informační semináře (zejména před vyhlášením výzvy) 
- místní sdělovací prostředky 
- veřejné nástěnky (úřední desky obcí) 

 
Internetové stránky MAS se budou postupně dále strukturovat tak, aby byla zajištěna 
maximální přehlednost a dostupnost uloţených informací a souborů na webu. Dostupné 
budou veškeré relevantní informace o MAS, výzvách, podmínkách PRV ČR.  
 
Informační semináře se budou konat pravidelně bezprostředně po zveřejnění výzvy. 
Určeny budou zejména pro potenciální ţadatele v dané výzvě. Cílem seminářů je seznámit 
potenciální ţadatele se základními informacemi o MAS, metodě LEADER a zejména 
seznámit  s procesem a podmínkami předkládání ţádostí o dotaci v rámci výzvy (časové 
termín, souslednost činností, osnova ţádosti, přílohy, rizika, zkušenosti). Součástí seminářů 
je i řízená diskuse (zodpovídání dotazů ţadatelů apod.) Vzhledem k obecnému zaměření 
úvodní části seminářů, jsou vhodnými účastníky i potenciální členové MAS. Školení bude 
provádět manaţer MAS (či asistent manaţera).  
 
Administrativní postupy příjmu a registrace projektů,  
 
Ţádosti budou ţadatelé předkládat osobně v sídle MAS Vizovicko a Slušovicko (Vizovice). 
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Při předloţení ţádostí bude prováděna předběţná kontrola úplnosti ţádosti dle kontrolního 
listu, zda-li ţadatel doloţil všechny povinné přílohy ţádosti, zda-li je ţádost podepsaná apod. 
 
V případě, ţe ţádost nebude úplná, bude vrácena ţadateli k dopracování a opětovnému 
předloţení. 
 
V případě úplnosti ţádosti bude ţádosti uděleno vnitřní registrační číslo, které stanoví MAS. 
Pod tímto číslem bude ţádost identifikována aţ do doby předloţení ţádosti na RO SZIF 
Olomouc, kde bude ţádosti uděleno registrační číslo dle systému SZIF. O přijetí a registraci 
ţádosti bude vyhotoven „předávací a registrační protokol“, jedno vyhotovení zůstane 
ţadateli, druhé MAS. 
 
Administrativní kontrola projektů 
Administrativní kontrola projektů bude prováděna pouze u úplných, tj. zaregistrovaných 
ţádostí. Předmětem administrativní kontroly je kontrola formálních náleţitostí (kompletnost 
dokumentů, příloh ţádosti, správná formy vyhotovení, úplnost a legitimita podpisů 
dokumentů apod.), a kontrola přijatelnosti (zda-li předmět projektu, výstupy apod. odpovídají 
zaměření fiche, výzvy).  
 
O výsledku administrativní kontroly bude ţadatel písemně (emailem, dopisem) informován, a 
to do 5 dní od ukončení kontroly. V případě zjištění nedostatků ţádosti během administrativní 
kontroly bude ţadatel vyzván k doplnění informací o projektu (emailem, písemně dopisem). 
Nově dodané materiály budou přijaty opět na základě písemného předávacího protokolu. 
Pakliţe ţadatel ve stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, projekt bude vyřazen z hodnocení 
z důvodu nesplnění podmínek výzvy. (sdělení o vyřazení ţádosti) 
 
Ţádosti, které splní podmínky administrativní kontroly, budou předány na RO SZIF Olomouc, 
kde budou zaregistrovány do informačního systému SZIF. 
 
Způsob zajištění osob zajišťujících příjem, administrativní kontrolu a registraci projektů 
Příjem, administrativní kontrolu a registraci projektů budou zajišťovat manaţer a asistent 
manaţera MAS (případně některý ze členů programového výboru). Odpovědným za příjem, 
administraci a registraci bude manaţer MAS. Veškeré úkony budou prováděny za 
přítomnosti min. 2 osob (kontrola 4 očí, zajištění nestrannosti postupu) 
 

1.2 Způsob výběru projektů 

 
Postupy hodnocení přijatelnosti v návaznosti na kriteria přijatelnosti 
Hodnocení přijatelnosti projektu bude provedeno při administrativní kontrole projektů. 
Přijatelnost projektu bude posuzována dle kritérií přijatelnosti stanovené v kaţdé FICHI. Ke 
kaţdému projektu bude zpracována zpráva o přijatelnosti, kterou schválí programový výbor.  
 
V případě, ţe ţádost nesplní kritéria přijatelnosti, bude ukončena její administrace a ţádost 
nepostoupí do bodového hodnocení. O této skutečnosti bude ţadatel do 7 dní písemně 
informován.   
 
Dále hodnoceny (bodovány) budou pouze ţádosti splňující administrativní kontrolu projektů. 
 
Způsob bodování v návaznosti na preferenční kriteria, postup při výběru projektů: 
 
Bodování a výběr projektů provede výběrová komise MAS. Kaţdá ţádost bude hodnocena 
2 členy výběrové komise v pozici nezávislých hodnotitelů (kontrola 4 očí). Ţádosti 
hodnotitelům budou přiděleny náhodným výběrem předsedou komise. V případě, ţe 
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hodnotitel zjistí, ţe není vůči ţádosti nezávislým musí toto sdělit předsedovi výběrové komise 
a postoupit hodnocení ţádosti jinému hodnotiteli.   
 
Konečný počet bodů přidělených ţádosti je aritmetickým průměrem celkového bodového 
hodnocení kaţdého ze 2 hodnotitelů. V případě, ţe se jednotlivá bodová hodnocení kaţdého 
z hodnotitelů budou lišit o více bodů (či procent) neţ bude stanoveno Programovým výborem 
v pravidlech pro hodnocení, bude ţádost bodována dodatečně tzv. kolizním hodnotitelem. 
Ţádosti pak bude přidělen počet bodů vypočtených aritmetickým průměrem dvou nejlepších 
celkových bodových hodnocení ţádosti. 
 
Kaţdá ţádost bude obodována dle bodovacích kritérií, včetně preferenčních kritérií 
uvedených u jednotlivých FICHí. Ţádosti budou seřazeny dle počtu získaných bodů. Dotace 
bude přidělena těm ţádostem, které získaly nejlepší hodnocení dle bodovacích kritérií, a to 
aţ do výše vyčerpání alokace finančních prostředků na danou FICHI a výzvu. 
 
V případě shodném počtu získaných bodů bude rozhodovat dřívější datum podání ţádosti o 
dotaci. (datum uvedené na předávacím a registračním protokolu ţádosti) 
 
Výběrová komise ţádosti seřadí dle celkového bodového hodnocení a provede výběr 
projektů. Komise vyhotoví a schválí seznam vybraných ţádostí a nevybraných ţádostí. Tento 
seznam následně zveřejní. 
 
Způsob zajištění osob, které se budou podílet na hodnocení a výběru projektů 
Hodnocení projektů z hlediska kritérií přijatelnosti provádí programový výbor za technické a 
organizační podpory manaţera MAS (či jeho asistenta). Za hodnocení zodpovídá předseda 
programového výboru. 
 
Hodnocení a výběr projektů provádí výběrová komise za technické a organizační podpory 
manaţera MAS (či jeho asistenta). Za hodnocení zodpovídá předseda výběrové komise. 
 
Opravné procesy  
Ţadatel, jehoţ ţádost bude vyřazena na základě administrativní kontroly (kontroly formálních 
náleţitostí, hodnocení kritérií přijatelnosti), má právo do 7 dní ode dne doručení písemného 
sdělení o vyřazení ţádosti, podat písemnou ţádost o přezkoumání postupu MAS 
k předsedovi/místopředsedovi MAS. Ten bude mít za povinnost ţádost do 3 dnů přezkoumat 
a písemně dopisem vyrozumět ţadatele o výsledku přezkumu. Pokud nedojde ke shodnému 
závěru ţadatele a MAS, má ţadatel právo podat písemnou ţádost o přezkoumání postupu 
MAS k RO SZIF (Olomouc), a pokud tak ţadatel učiní, písemně informovat o této skutečnosti 
MAS.  
 

 


