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Byla vyhlášena výzva. Co bude následovat?
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Vyhlášení výzvy MAS
v případě výzev PRV

MAS vyhlásí výzvu k předkládání projektů v
jednotlivých Fichích (podporované oblasti), do kterých
mohou žadatelé během stanovené lhůty podávat své
žádosti o dotaci.

MAS VaS má následující Fiche:

1. Udržitelný rozvoj venkova

2. Kvalita života a služeb

3. Moderní zemědělství

4. Rozvoj drobného podnikání

5. Kulturní dědictví



Vyhlášení výzvy MAS
v případě výzev jiných operačních programů

Žadatel, který má zájem o dotaci z jiného OP než z PRV
může požádat kancelář MAS o pomoc při psaní Žádosti
o dotaci

V jaké podobě budou další operační programy pro
období 2014-2020 není prozatím přesně stanoveno. O
způsobu žádostí v nich, budeme informovat
prostřednictvím prezentací či informací ve Zpravodaji
MAS nebo na internetových stránkách www.masvas.cz



Žádost o dotaci z PRV

Žádost o dotaci mělo PRV
v letech 2007 - 2013 svůj
vlastní formulář, který je k
nalezení na webových
stránkách www.szif.cz
nebo jej na požádání
mohou zaslat zaměstnanci
kanceláře MAS.

Vzor Žádosti o dotaci – str. 1



Žádost o dotaci z PRV

Žádost o dotaci musí být řádně vyplněna a musí
obsahovat pravdivé informace

K Žádosti musí být přiloženy veškeré povinné
dokumenty. Přehled povinných dokumentů je
stanoven Pravidly PRV a fichemi pro aktuální kolo
dotací

Žádost musí být doručena do kanceláře MAS
nejpozději v den a hodinu určenou pro doručení.
Na pozdější doručení nebude brán zřetel a žádost
tak nebude MAS přijata!



Přílohy Žádosti o dotaci

Jaké přílohy musí Žádost o dotaci obsahovat,
stanoví Pravidla PRV pro aktuální kolo výzev

Především se jedná o:

Výpisy z rejstříků

Stanoviska příslušných úřadů

Katastrální mapy

Stanovy organizací

Volba statutárních zástupců



Výběrová komise

Po přijetí Žádosti o dotaci MAS, následuje její
administrativní kontrola a případné doplnění
informací žadatelem

MAS poté doporučí projekty určené k obhajobě
před Výběrovou komisí MAS

Výběrová komise hodnotí projekty dle
stanovených pravidel dle Metodické příručky
hodnocení a výběru projektů a dodržuje Etický
kodex člena Výběrové komise (oba tyto dokumenty
jsou k přečtení na webových stránkách
www.masvas.cz)



Prezentace projektu

 Žadatel je (ve většině případů) vyzván ke krátké
prezentaci projektu, při níž sdělí Výběrové komisi svůj
záměr (cíle, způsoby jeho naplnění, aj.) – ústně či
pomocí PowerPoint prezentace s komentářem a při
omluvě ze zasedání krátkou písemnou anotaci



Výběrová komise

Po pečlivém prostudování Žádosti o dotaci, udělují
jednotlivým projektům vždy dva hodnotitelé body,
které se poté sečtou a tím je určeno celkové bodové
ohodnocení projektu.

Projekty s největším počtem bodů jsou poté
postupně vybírány až do výše dotací stanovených pro
jednotlivé fiche opatření.

Bodové hodnocení je následně předáno
Programovému výboru, kteří musí výběr potvrdit!



Výsledky výběru projektů

Výsledky schválené Programovým výborem jsou
poštou zaslány všem žadatelům o dotaci

Výsledky také musí být uveřejněny na webových
stránkách MAS

Pokud žadatel nesouhlasí s výsledkem výběru
projektů, může do 7 dnů ode dne zveřejnění podat
písemnou stížnost na adresu kanceláře MAS



V případě jakýchkoliv otázek, 
nás neváhejte kontaktovat!

E-mail: manazer@masvas.cz

masvas-asistent@email.cz

Kancelář: MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Masarykovo náměstí 1007

763 12 Vizovice

(kancelář 133)

Hodiny pro veřejnost a osobní jednání: St 9 - 11


