
 

 

Záznam doplňující Interní postupy MAS Vizovicko a 

Slušovicko, o.p.s. 

Platnost od 14. 8. 2018 

Mimo platné Interní postupy MAS Vizovicko a Slušovicko se bude MAS řídit také níže uvedenými 
pravidly, které vycházejí z dokumentu Minimální ŘO IROP k implementaci CLLD – ver. 1.2. platnými od 
1. 6. 2018. Tento záznam doplňuje či upravuje Interní postupy MAS Vizovicko a Slušovicko zejména 
v následujících kapitolách: 

2. Administrativní kapacity 

Střet zájmu 

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti 
Podjatá osoba nesmí provádět kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti 
 
Věcné hodnocení 
Hodnocení (bodování) provádí výběrový orgán MAS (tzn. všichni členové orgánu MAS), podjatá osoba 
se neúčastní jednání výběrového orgánu MAS, tzn., není přítomna. 
 
Výběr projektů 

• Pokud se jedná o potvrzení výsledků věcného hodnocení (počet dosažených bodů, pořadí 
projektů a navržená výše podpory) a schválení výběru projektů, které splnily minimální 
bodovou hranici a na jejich financování dostačuje alokace dané výzvy MAS, podjatá osoba se 
může této části jednání rozhodovacího orgánu MAS formálně zúčastnit v zájmu zajištění jeho 
usnášeníschopnosti, ale zdrží se diskuze i hlasování (započítává se do kvóra). 

• Pokud při jednání rozhodovacího orgánu MAS dochází k navýšení alokace výzvy MAS tak, aby 
byl podpořen tzv. „hraniční projekt“, případně více projektů „pod čarou“, podjatá osoba se 
nesmí účastnit této části jednání rozhodovacího orgánu MAS o navýšení alokace výzvy.  

 
Přezkum hodnocení žádosti o podporu 
Pokud při jednání kontrolního orgánu MAS dochází k přezkumu hodnocení, podjatá osoba se neúčastní 
jednání kontrolního orgánu MAS. 

 

3. Příprava a vyhlášení výzvy 

Výzvy MAS, obrázek Postup vyhlášení výzvy a proces hodnocení projektů. 
se odstraňuje. 

 

4. Hodnocení a výběr projektů 

Tvorba kritérií, bod. 2 
Zaměstnanci kanceláře MAS sestaví návrh kritérií seřazených do skupin stejného věcného obsahu. 
Tento návrh je konzultován s Výběrovou komisí, která dle těchto kritérií bude hodnotit projekty. 
Následně jsou výběrová kritéria předložena rozhodovacímu orgánu, tj. Programovému výboru ke 
schválení.  

se upravuje: 
Zaměstnanci kanceláře MAS sestaví návrh kritérií seřazených do skupin stejného věcného obsahu. 
Tento návrh je konzultován s Výběrovou komisí, která dle těchto kritérií bude hodnotit projekty. 
Projektový manažer SCLLD zasílá kritéria pro hodnocení k připomínkám ŘO IROP (clldirop@mmr.cz) 
nejpozději ve stejný den, kdy zasílá na ŘO IROP k připomínkám výzvu. Po obdržení e-mailu, že ŘO IROP 
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souhlasí s vypořádáním připomínek ke kritériím pro hodnocení, schvaluje kritéria Programový výbor 
MAS ve lhůtě 30 pracovních dní od obdržení e-mailu od ŘO IROP. 

Tvorba kritérií, bod. 3 
MAS schválená kritéria zasílá k připomínkám na ŘO IROP nejméně 10 dní před vyhlášením výzvy. 
ŘO IROP zasílá připomínky MAS, která je vypořádá a předloží ŘO IROP ke schválení.  

se  odstraňuje 
 
Kontrolní listy 
Kontrolní listy zveřejňuje Projektový manažer SCLLD do 10 pracovních dní od schválení odpovědným 
orgánem MAS tj. Programovým výborem. 
 

Věcné hodnocení, bod. 1. 
Projekty, které splnily podmínky FN a P jsou postoupeny výběrovému orgánu MAS, který provádí věcné 
hodnocení do 20 pracovních dní od nastavení stavu „Žádost o podporu splnila formální náležitosti a 
podmínky přijatelnost (po doplnění)“.  

se nahrazuje: 
Výběrová komise ohodnotí projekty nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení fáze kontroly 

formálních náležitostí a přijatelnosti (po uplynutí lhůty pro podání žádostí o přezkum, resp. po podání 

vzdání se práva podání žádosti o přezkum všech žadatelů, resp. po vyřízení žádostí o přezkum ve fázi 

kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti). Přičemž lhůta pro věcné hodnocení začíná běžet 

následující den, poté co Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD elektronicky informuje členy 

Výběrové komise o ukončení fáze kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti včetně přezkumů. 

5. Výběr projektů 

Rozhodovací orgán – Programový výbor 

Programový výbor může určit náhradní projekty, které uvádí v zápise z jednání. 

Náhradním projektem je hraniční projekt, popřípadě další projekt ve výzvě MAS, který splnil podmínky 
věcného hodnocení, ale ve výzvě není dostatek finančních prostředků na jeho podporu – tzn., že 
Programový výbor může určit max. 2 náhradní projekty v každé výzvě. 

Programový výbor zodpovídá za alokaci výzvy MAS, v případě náhradních projektů může rozhodnout 
o jejím navýšení, pokud výzva nebyla vyhlášena na celou alokaci opatření, tzn., že může rozhodnout o 
navýšení alokace výzvy do výše celkových způsobilých výdajů na opatření strategie CLLD. 

7. Postupy pro posuzování změn projektů 

A) ŽoZ před vydáním právního aktu - probíhá hodnocení na MAS  

Žadatel během hodnocení na MAS podá ŽoZ. 

ŽoZ v MS2014+ – MAS je schvalovatelem projektu, pro CRR je ŽoZ nerelevantní. Během hodnocení MAS 
nebude žádná změna v MS2014+ schválena/zamítnuta. Změnu schválí/zamítne až CRR po předání 
projektu k ZoZ. 

- MAS dohodnotí a potom zjišťuje, zda ŽoZ má nebo nemá vliv na výsledek hodnocení MAS a na 
realizaci strategie CLLD. 

- Pro rozhodnutí o změně na CRR je rozhodující vliv změny na hodnocení MAS, vliv na strategii 
CLLD není závazný. MAS s předáním projektu k ZoZ na CRR informuje CRR o podané ŽoZ: 

 

o Záporné vyjádření MAS ke změně: Pokud změna má vliv na výsledek hodnocení MAS. 
MAS ve vyjádření uvede, jaký má změna vliv na realizaci strategie CLLD  



 

 

o Kladné vyjádření MAS ke změně: Pokud změna nemá vliv na výsledek hodnocení MAS. 
MAS ve vyjádření uvede, jaký má změna vliv na realizaci strategie CLLD. 

o Manažer projektu CRR rozhodne o ŽoZ po předání projektu k ZoZ i podle vlivu na 
hodnocení ZoZ:  

▪ ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a MAS – CRR změnu zamítne 
▪ ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a nemá vliv na výsledek hodnocení 

MAS – CRR změnu zamítne 
▪ ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ ani MAS – CRR změnu schválí 
▪ ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ, ale má vliv na výsledek hodnocení 

MAS – CRR změnu zamítne 
B) ŽoZ před vydáním právního aktu - probíhá hodnocení na CRR 

Existují 2 možné způsoby, v závislosti na podobě ŽoZ, jak se MAS vyjadřuje ke změně v projektu: 

1. Příjemce při podání ŽoZ doloží jako přílohu stanovisko kanceláře MAS (vliv na strategii a na 
hodnocení MAS) dle přílohy č. 20 MPINu. Jedná se o 1 formulář, kterým se MAS vyjadřuje jak 
k souladu se strategií CLLD, tak k hodnocení. Manažer projektu na CRR po podání ŽoZ v MS2014+ 
zkontroluje, jestli je přílohou ŽoZ vyjádření kanceláře MAS. Pokud ne, tak vyzve žadatele k doplnění 
vyjádření.  

2. Při vložení ŽoZ do MS2014+ je MAS (schvalovateli) zaslána automatická depeše o podání této 
změny – MAS se depeší vyjádří, zda změna ovlivňuje výsledek hodnocení či nikoli a jaký má změna 
vliv na realizaci strategie CLLD. Přílohou depeše je Vyjádření MAS k žádosti dle Přílohy č. 20 MPINu. 
Pokud projektu nebyl na CRR ještě přiřazen manažer projektu, MAS zasílá tyto informace na 
stejnou adresu, kam zasílala informace k předání projektu k závěrečnému ověření způsobilosti. 

Pokud MAS zjistí při posuzování ŽoZ, že ŽoZ není kompletní – zejména, že nejsou v ŽoZ zohledněny 
všechny dopady změny v projektu (např. snížení rozpočtu a vliv na hodnotu indikátoru) – upozorní 
na tuto skutečnost CRR v depeši a ve svém vyjádření k vlivu na hodnocení zohlední i požadované 
úpravy ŽoZ. 

 

MAS se vyjadřuje ke všem změnám podaným ze strany žadatele. Pokud do 5 pd nebude vyjádření 
MAS dodáno, bude manažerem projektu na CRR urgováno. Výjimkou je situace u těch ŽoZ, které 
byly žadatelem předloženy na základě provedeného hodnocení, kterými žadatel napravuje zjištění 
v průběhu hodnocení (tzv. ŽoZ iniciovaná ze strany MAS/CRR/ŘO) – MAS se nevyjadřuje k ŽoZ, ale 
pouze depeší vyjadřující se k úpravám vlivu na hodnocení (viz Příručka pro hodnocení 
integrovaných projektů CLLD v IROP). 

Manažer projektu CRR u obou variant vyjadřování se MAS ke změně v projektu rozhodne o ŽoZ 
po předání projektu k ZoZ i podle vlivu na hodnocení ZoZ:  

- ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a MAS – CRR změnu zamítne 
- ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a nemá vliv na výsledek hodnocení MAS – CRR změnu 

zamítne 
- ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ ani MAS – CRR změnu schválí 
- ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ, ale má vliv na výsledek hodnocení MAS – CRR změnu 

zamítne 
 
C) ŽoZ po vydání právního aktu 

Existují 2 možné způsoby, v závislosti na podobě ŽoZ, jak se MAS vyjadřuje ke změně v projektu: 

1. Příjemce při podání ŽoZ doloží jako přílohu stanovisko kanceláře MAS (vliv na strategii a na 
hodnocení MAS) dle přílohy č. 20 MPINu. Jedná se o 1 formulář, kterým se MAS vyjadřuje jak k souladu 
se strategií CLLD, tak k hodnocení. Manažer projektu na CRR po podání ŽoZ v MS2014+ zkontroluje, 
jestli je přílohou ŽoZ vyjádření kanceláře MAS. Pokud ne, tak vyzve příjemce k doplnění vyjádření.  



 

 

2. Při vložení ŽoZ do MS2014+ je MAS (schvalovateli) zaslána automatická depeše o podání této změny 
– MAS se depeší vyjádří, zda změna ovlivňuje výsledek hodnocení či nikoli a jaký má změna vliv na 
realizaci strategie CLLD. Přílohou depeše je Vyjádření MAS k žádosti dle Přílohy č. 20 MPINu. 

Pokud MAS zjistí při posuzování ŽoZ, že ŽoZ není kompletní – zejména, že nejsou v ŽoZ zohledněny 
všechny dopady změny v projektu (např. snížení rozpočtu a vliv na hodnotu indikátoru) – upozorní na 
tuto skutečnost CRR v depeši a ve svém vyjádření k vlivu na hodnocení zohlední i požadované úpravy 
ŽoZ. 

MAS se vyjadřuje ke všem změnám podaným ze strany žadatele. Pokud do 5 pd nebude vyjádření 
MAS dodáno, bude manažerem projektu na CRR urgováno. Výjimkou je situace u těch ŽoZ, které byly 
žadatelem předloženy na základě provedeného hodnocení, kterými žadatel napravuje zjištění v 
průběhu hodnocení (tzv. ŽoZ iniciovaná ze strany MAS/CRR/ŘO) – MAS se nevyjadřuje k ŽoZ, ale pouze 
depeší vyjadřující se k úpravám vlivu na hodnocení (viz Příručka pro hodnocení integrovaných projektů 
CLLD v IROP). 

Manažer projektu CRR u obou variant vyjadřování se MAS ke změně v projektu rozhodne o ŽoZ po 
předání projektu k ZoZ i podle vlivu na hodnocení ZoZ:  

- Nemá vliv na PA - změnu schvaluje CRR 
o ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a MAS – CRR změnu zamítne 
o ŽoZ má vliv na výsledek hodnocení ZoZ a nemá vliv na výsledek hodnocení MAS – CRR 

změnu zamítne 
o ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ ani MAS – CRR změnu schválí 
o ŽoZ nemá vliv na výsledek hodnocení ZoZ, ale má vliv na výsledek hodnocení MAS – 

CRR změnu zamítne 
- Má vliv na PA - změnu schvaluje ŘO IROP 

o CRR (manažer projektu) zašle změnu na ŘO se stanoviskem CRR a stanoviskem MAS k 
vlivu na výsledek hodnocení  

o ŘO ŽoZ  
▪ zamítne 
▪ schválí 
▪ zašle manažerovi projektu na CRR k doplnění od příjemce 

 
D) Úpravy projektů v průběhu dalšího hodnocení 

V průběhu hodnocení na MAS nebo CRR, když je žadatel na základě výzvy k doplnění vyzván k úpravě 
žádosti/projektu/informací – není nutné dokládat vyjádření MAS ve vztahu ke strategii CLLD. 
MAS se nevyjadřují k úpravám, které je nutné provést v žádosti o podporu v průběhu hodnocení 
ZoZ/FNaP na CRR v rámci výzev k doplnění nebo podaných ŽoZ na základě provedené AdO/VSK. 
V případě potřeby je žádost o podporu v průběhu hodnocení CRR (ZoZ, AdO/VSK) upravena tak, aby 
byla v souladu s podmínkami IROP.  
V případě všech úprav žádosti o podporu během hodnocení ZoZ na CRR: 

- Manažer projektu CRR zašle depeší žádost o vyjádření na MAS k vlivu úpravy žádosti na 
výsledek hodnocení po provedené ZoZ 

- Všechny depeše jsou vázané na objekt projektu, nezobrazují se však žadateli v IS KP14+. 
- Pokud se MAS nevyjádří do 5 pd ke změnám provedeným v rámci hodnocení, CRR znovu vyzve 

MAS k zaslání vyjádření. Pokud MAS ani na 2. výzvu nereaguje, je o situaci informován e-
mailem ŘO - VO 266. 

- Pokud mají úpravy vliv na výsledek (zisk bodů) ve věcném hodnocení, provede MAS nové věcné 
hodnocení a informuje o této skutečnosti manažera projektu na CRR. 

- Pokud mají úpravy negativní vliv na výsledek hodnocení FNaP, informuje MAS zároveň o této 
skutečnosti žadatele projektu. CRR na základě negativního vyjádření MAS na výsledek 
hodnocení FNaP zařadí projekt na Seznam nedoporučených projektů k financování na ŘO. 



 

 

 

E) Postup pro přehodnocení věcného hodnocení 

1. Zvýší se počet bodů (nemění se nebo dojde ke změně pořadí projektů), status hodnocení je stále 
Vyhověl 
MAS informuje ŘO IROP prostřednictvím helpirop_in@mmr.cz s žádostí o zneplatnění věcných 
hodnocení. Bude provedeno nové hodnocení. Na hodnocení se může podílet původní hodnotící 
komise. Stav projektu se nebude měnit.  
 
2.  Sníží se počet bodů (nemění se nebo dojde ke změně pořadí projektů), status hodnocení je stále 
Vyhověl 
MAS informuje ŘO IROP prostřednictvím helpirop_in@mmr.cz s žádostí o zneplatnění věcných 
hodnocení a o konverzi projektu do stavu PP21/PP22 (dle historie stavů). Bude provedeno nové 
hodnocení. Na hodnocení se může podílet původní hodnotící komise. Po provedení hodnocení bude 
projekt přepnut do stavu PP23a/b – žadateli bude umožněno podat žádost o přezkum. 
MAS žadatele informuje, proč došlo ke změně stavu a že je prováděno nové věcné hodnocení. 
 
3.   Sníží se počet bodů a status hodnocení by byl Nevyhověl 
MAS informuje ŘO IROP prostřednictvím helpirop_in@mmr.cz s žádostí o zneplatnění věcných 
hodnocení a o konverzi projektu do stavu PP21/PP22 (dle historie stavů). Bude provedeno nové 
hodnocení. Na hodnocení se může podílet původní hodnotící komise. Po provedení věcného hodnocení 
se změní stav na PN23a – žadateli bude umožněno podat žádost o přezkum. 
MAS žadatele informuje, proč došlo ke změně stavu a že je prováděno nové věcné hodnocení. 
Po provedení nového hodnocení informuje MAS depeší o této skutečnosti manažera projektu na CRR 
a zároveň tuto informaci zasílá na souhrnnou adresu „monitoring_Centrum*skc“. 
Pokud v průběhu opětovného věcného hodnocení bude ze strany žadatele podána žádost o změnu 
v projektu, dokončí MAS hodnocení, poté se ke změně vyjádří a zasílá tuto informaci na CRR společně 
s informací o provedeném novém věcném hodnocení. 
 

8. Auditní stopa, archivace, spolupráce s externími subjekty 

Pokud u MAS probíhá kontrola, MAS informuje ŘO IROP o: 

- zahájení auditních a kontrolních akcí na MAS, pokud se týkají IROP do 10 pracovních dní od 
obdržení oznámení o zahájení auditu/kontroly nebo do 10 pracovních dní od zahájení 
auditu/kontroly v případě, že byly audit nebo kontrola zahájeny jiným způsobem; 

- závažných zjištěních a identifikovaných podezření na nesrovnalost u MAS bezprostředně po té, 
co se o nich dozví, a to i v průběhu auditu/kontroly (za závažná zjištění jsou považována 
veškerá zjištění s finančním dopadem a systémová zjištění např. systémová nesrovnalost) 

- dílčích aktivitách jednotlivých auditních/kontrolních akcí průběžně – např. o termínech 
projednávání návrhů zpráv z auditu, protokolů o kontrole, zjištěních, stanovisku MAS 
k jednotlivým zjištěním; 

- ukončení auditu/kontroly vykonané externím kontrolním orgánem do 10 pracovních dnů od 
jejího ukončení. 

MAS dále zašle ŘO IROP návrh zprávy o auditu/protokol z kontroly do 2 pracovních dnů od obdržení. 
ŘO IROP poskytuje součinnosti při vypořádávání zjištění. 

MAS je povinná do 1. 10. roku n podat ŘO informaci o stavu odstranění všech zjištění kontrol a auditů 
provedených externími subjekty na MAS ke dni 15. 9. roku n. Do 1. 1. roku n+1 MAS aktualizuje 
informaci ke dni 31. 12. roku n. Vzor informace o stavu nápravných opatření z kontrol a auditů je 
zveřejněný na http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-
MAS. 
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9. Komunikace s žadateli 

Projektoví manažeři SCLLD jsou zodpovědní za funkčnost internetových stránek MAS, které jsou jedním 
z typů komunikace. Na webu MAS jsou uváděny aktuální informace obsahující minimálně: 

• Zřizovací dokumentaci MAS, interní postupy   

• Aktuální seznam partnerů a zájmových skupin 

• Adresu sídla, kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoby 

• Mapu území MAS 

• Výroční zprávy o činnosti hospodaření MAS 

• Seznam členů povinných orgánů MAS 

• Strategii CLLD 

• Výzvy MAS včetně relevantních příloh  

• Informace o projektech podpořených v rámci CLLD  

• Archiv dokumentace 

V případě, kdy nebude moci MAS zodpovědět dotazy účastníků semináře, budou konzultovány 
s nadřízenými orgány nebo budou žadatelům a příjemcům poskytnuty kontakty na odpovědné 
pracovníky CRR (http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/). 

11. Nesrovnalosti a stížnosti 

Jestliže se stížnost týká projektu financovaného z IROP, jsou veškeré informace o stížnosti založeny 
v dokumentaci v MS2014+ - v dokumentaci u žadatele. V ostatních případech založí odpovědná osoba 
samostatný spis stížnosti. 

Obdrží-li MAS stížnost na postupy a činnosti ŘO IROP, stížnost zaeviduje a nejpozději do 3 pracovních 
dnů ji postoupí ŘO IROP k vyřízení. 

MAS prošetřují anonymní podání (bez podpisu nebo s podpisem, ale bez uvedení adresy pro 
doručování či telefonického kontaktu) pouze tehdy, je-li konkrétní, věcné a z jeho obsahu lze vyvodit, 
proti čemu směřuje. Rozhodnutí, že anonymní stížnost prošetřována nebude, se založí do projektové 
složky, resp. do spisu stížnosti. Je-li rozhodnuto, že anonymní stížnost bude vyřízena, postupuje se při 
jejím vyřizování stejným způsobem, jako u stížnosti, kde je odesílatel znám. Zpráva o výsledku a 
opatřeních k nápravě stavu se zakládá do projektové složky, resp. do spisu, případně se vyrozumí 
orgán, který si zprávu o výsledku vyžádal. 

MAS neprošetřuje opakované stížnosti ke stejné problematice, pokud neobsahují nové skutečnosti, 

které nebyly v době šetření známé a mohly by mít vliv na vyřízení původní stížnosti. 

http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/

