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Časový plán vyhlášení 8. Výzvy 

 

Termín Činnost Odpovědný orgán 
MAS 

12/2011 
Předběžně stanovený harmonogram výzev na 
rok 2012 
 

Programový výbor 

4 – 5/2012 
Příprava konkrétního znění a schválení výzvy a 
příprava dokumentů k výzvě 
 

Kancelář MAS 

4 - 5/2012 
Konzultace projektových záměrů a potenciálních 
projektů 
 

Kancelář MAS 

9.5.2012 
Vyhlášení výzvy – umístění informací na webu 
MAS a na stránky obcí 
 

Kancelář MAS 

14.5. – 8.6.2012 
Termín příjmu žádostí na MAS 
 
 

Kancelář MAS 

do 18.6.2012 

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti 
podaných projektů (v případě zjištěných 
nedostatků je žadateli zaslána výzva k doplnění, 
lhůta pro doplnění je 7 pracovních dnů) 

Kancelář MAS 

27.6.2012 
Kontrola přijatelnosti doplněných projektů 
 
 

Kancelář MAS 

28.6.2012 
Zasedání výběrové komise – hodnocení a 
bodování projektů. Vybrané projekty jsou 
doporučeny k financování 

Výběrová komise 

Od 2.7.2012 
Registrace projektů na RO SZIF Olomouc 
 
 

Kancelář MAS 
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Popis úkolů a kompetencí jednotlivých orgánů MAS plynoucí ze SPL 

 
 
Výběrová komise 
 
Výběrová komise je orgánem MASH, který tvoří místopředseda MASH a 8 členů MASH. Do 
působnosti Výběrové komise patří provádění činnosti Výběrové komise ve smyslu Pravidel 
Programu LEADER, a to zejména: 
 

- třídí, hodnotí a vybírá projekty předložené žadateli 

- konzultuje výběr projektu s programovým výborem 

- sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty 

- provádí další související činnosti 

Programový výbor 

Programový výbor je orgán MASH, který tvoří předseda MASH a 4 členové MASH. 
Programový výbor svolává manažer nebo předseda sdružení podle okamžité potřeby, 
zpravidla jedenkrát měsíčně. Do působnosti programového výboru patří zejména: 
 

- zpracovává záměr MASH a strategii rozvoje příslušného mikroregionu 

- zpracovává a schvaluje kritéria hodnocení projektů pro Výběrovou komisi 

- posuzuje přijatelnost projektů dle kritérií přijatelnosti 

- vybírá typy projektů 

- konzultuje výběr projektu s Výběrovou komisí 

- plní funkci monitorovacího výboru – dozor nad realizací Strategie MASH, naplňování 

cílů stanovených ve Strategii 

- provádí další související činnosti 

Manažer MAS 

jmenuje Valná hromada z rad clenu sdružení nebo jiných fyzických osob. Statutem zmocňuje 
sdružení manažera ke všem úkonům spojeným s činností sdružení, vyjma úkonu spojených s 
uzavíráním smluv, úkonu souvisejících s nakládáním majetku ve vlastnictví sdružení a 
činností svěřených zákonem či stanovami MASH do působnosti valné hromady či jiného 
orgánu sdružení. Manažer dále plní úkoly mu svěřené Stanovami MASH či mu uložené 
Valnou hromadou nebo Programovým výborem. Úkoly manažera MAS při administraci výzvy 
jsou především: 
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- hodnocení kritérií přijatelnosti  

- vypracování Hodnotící zprávy o kontrole přijatelnosti  

- organizace jednání orgánů MAS a příprava podkladových materiálů  

- kontrola součtů na hodnotících protokolech  

- vytvoření celkového protokolu s pořadím všech projektů dle získaných bodů  

- vypracování Hodnotící zprávy výběrové komise a programového výboru MAS a 

seznamů schválených a neschválených projektů  

- předání výše uvedených zpráv na RO SZIF  

 

 

Postup vyhlášení výzvy 

 

- MAS vyhlašuje výzvu zpravidla 2x ročně. Předběžný harmonogram vyhlášení výzev se 

stanovuje na jednání programového výboru na začátku roku. 

- Programový výbor předem určí, které oblasti podpory (FICHE) budou v daném kole 

vyhlášeny. 

- Informace o připravované výzvě jsou uvedeny na webových stránkách MAS a to 

minimálně 3 týdny před zahájením příjmu žádostí. 

- Termín příjmu žádostí o dotaci je uveden na webových stránkách MAS, informace o 

vyhlášené výzvě je zasílána všem členům MAS. Doba příjmu žádostí je vždy 

minimálně 3 týdny. 

- Po ukončení příjmu žádostí probíhá administrativní kontrola podaných žádostí (2 

týdny). V případě zjištěných nedostatků je žadatel vyzván k doplnění žádosti a to do 1 

týdne od zaslání výzvy k doplnění. 

- Po uplynutí výše uvedených lhůt je svolán programový výbor, který posoudí projekty 

z hlediska přijatelnosti a připraví hodnocení pro výběrovou komisi. 

- Je svolána Výběrová komise, která provede bodové hodnocení projektů a vybere 

projekty určené k podpoře. 

- V nejbližším možném termínu po jednání Výběrové komise jsou vybrané projekty 

doručeny a zaregistrován na RO SZIF Olomouc. 
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Povinnosti MAS při realizaci Strategického Plánu Leader 

 

a) Termíny pro příjem Žádostí o dotaci jsou vyhlašovány MAS minimálně jednou za 

kalendářní rok. 

b) Výzva musí být zveřejněna na internetových stránkách MAS, případně v místních 

periodikách nebo na úředních deskách v příslušných obcích. 

c) MAS musí mít nejpozději k podpisu Dohody se SZIF vlastní aktualizované internetové 

stránky. 

d) Výzva musí být vždy v souladu s příslušnou Fichí, s Pravidly MAS a s Pravidly pro opatření 

IV.1.2. a může být vyhlášena pro jednu nebo více Fichí. 

e) Text každé výzvy zasílá MAS před vyhlášením k odsouhlasení na CP SZIF, oddělení 

metodiky osy 4 PRV. 

f) Na základě výzvy přijme MAS Žádosti o dotaci. MAS nejprve provede kontrolu úplnosti 

přijatých Žádostí o dotaci na základě kontrolního listu. Neúplná Žádost o dotaci (neobsahující 

všechny povinné přílohy) nebude přijata místní akční skupinou a žadatel bude na místě o 

této skutečnosti a jejích důvodech písemně informován. V případě neúplnosti Žádosti vyzve 

MAS konečného žadatele ve stanoveném termínu (5 dnů) k doplnění Žádosti, a v případě 

nedoplnění ve stanoveném termínu ukončí administraci Žádosti z důvodu nesplnění 

podmínek administrativní kontroly. 

g) Přijaté Žádosti o dotaci prochází následně administrativní kontrolou místní akční skupiny 

(tj. kontrolou obsahové správnosti) a kontrolou přijatelnosti. 

h) Po provedení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti je MAS povinna informovat 

písemně konečného žadatele o výsledku kontroly do 5 pracovních dní od ukončení kontroly 

(doklad je nutné zaslat doporučeně nebo předat osobně proti podpisu konečného žadatele). 

i) U Žádostí, které prošly kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, provede 

Výběrová komise MAS za každou Fichi bodové hodnocení (dle předem stanovených 

preferenčních kritérií). Žádosti seřadí podle počtu získaných bodů sestupně, provede výběr 

projektů, a poté vyhotoví Seznam vybraných/nevybraných Žádostí Výběrovou komisí MAS. 

Následně MAS předá Žádosti k zaregistrování a kontrole na RO SZIF. 

j) Konečný žadatel, jehož projekt byl vyřazen na základě administrativní kontroly MAS, má 

možnost do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání doporučené zásilky od MAS 

podat žádost o přezkoumání postupu MAS na danou MAS. 
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k) V případě, že nedojde na jednání po podání žádosti o přezkoumání postupu MAS ke 

shodnému závěru MAS a konečného žadatele, má konečný žadatel právo podat žádost o 

přezkoumání postupu MAS na příslušné RO SZIF a pokud tak učiní, má zároveň povinnost dát 

tuto skutečnost MAS na vědomí. 

l) Nastavení administrativních postupů MAS musí umožnit předložit konečnému žadateli 

žádost o přezkoumání postupu MAS na RO SZIF nejpozději v termínu, kdy MAS předkládá na 

RO SZIF vybrané/nevybrané projekty k zaregistrování. 

m) Po doručení žádosti o přezkoumání postupu MAS na RO SZIF budou doloženy od MAS 

veškeré dokumenty týkající se projektu a žádosti o přezkoumání postupu MAS a bude 

zahájeno jeho přezkoumání. V případě, že byl projekt v rámci výzvy vyloučen neoprávněně, 

bude MAS písemně vyzvána k nápravě, tj. musí opětovně svolat jednání výběrové komise 

MAS, vyhotovit opravené seznamy a předložit požadované přílohy. 

n) Žádosti, u kterých byla hodnocena přijatelnost a které posuzovala výběrová komise MAS 

(provedla bodové hodnocení a jejich výběr), je nutné předat na RO SZIF v nejbližším možném 

termínu (výzvě) pro zaregistrování Žádostí. Možné termíny pro registraci Žádostí budou 

vyhlášeny MZe plánované v měsících únor, červen, říjen. Spolu s Žádostmi předkládá MAS 

seznam vybraných/nevybraných Žádostí Výběrovou komisí MAS a předávací protokol o všech 

předkládaných Žádostech. 

o) Přesný termín předložení Žádostí na RO SZIF si zástupce MAS sjedná předem 

elektronickou poštou (mailem) nebo osobně v oddělení finanční podpory na RO SZIF 

p) Ke každé Žádosti o dotaci, která se předkládá na RO SZIF, musí MAS navíc doložit: 

– kontrolní list povinných a nepovinných příloh, 
– hodnocení přijatelnosti, 
– bodové hodnocení Výběrové komise MAS 
 
 
r) Předložené materiály RO SZIF v rámci administrativní kontroly posoudí a v případě zjištění 

pochybení při kontrole přijatelnosti a výběru projektů vyzve MAS k nápravě 

s) V průběhu administrace a realizace projektů konečných žadatelů je MAS povinna předávat 

potřebnou dokumentaci ze SZIF konečnému žadateli a naopak; nevztahuje se na podpis 

Dohody, kterou vyřizuje RO SZIF přímo s žadatelem 

t) MAS v průběhu realizace jednotlivých projektů konzultuje s konečnými žadateli případné 

dotazy a problémy. 
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u) V případě, kdy je nutné podat Hlášení o změnách, převezme MAS Hlášení od konečného 

žadatele/příjemce dotace, provede jeho kontrolu a předá/zašle doporučeně v potřebném 

termínu na příslušné RO SZIF 

v) MAS je povinna každou Žádost o proplacení konečného příjemce včetně příloh před 

předložením na RO SZIF zkontrolovat dle kontrolního listu, po provedení kontroly MAS 

potvrdí formulář Žádosti o proplacení, a ten je pak předložen konečným příjemcem na RO 

SZIF 

w) MAS je povinna zajistit svou účast při kontrole na místě před proplacením dotace 

konečnému příjemci, prováděné pracovníky SZIF. O konání kontrol bude MAS informována 

na základě měsíčního plánu kontrol a ohlášení kontroly z RO SZIF 

x) V případě, že se uskuteční také neplánovaná kontrola projektu nebo kontrola ex-post, je o 

tom MAS dopředu informována, ale účast na této kontrole je nepovinná. 

y) MAS je povinna evidovat monitorovací indikátory za jednotlivé Žádosti opatření IV.1.2.,  

z) MAS je povinna evidovat povinné monitorovací indikátory opatření IV.1.1., výstupy 

monitorovacích indikátorů plnění realizace SPL předkládá MAS se Žádostí o proplacení 

aa) MAS je povinna provést hodnocení (evaluaci) v polovině období realizace SPL a po 

skončení (ex post). Výsledky těchto hodnocení je MAS povinna předat do oddělení metodiky 

osy 4 PRV na CP SZIF. 
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Jednací řád Výběrové komise 

 

Výběrová komise se schází vždy pro hodnocení projektů předložených na MAS. Jednání 
výběrové komise svolává jménem předsedy výběrové komise manažer MAS.  Výběrová 
komise obdrží podklady k hodnoceným projektům předem v elektronické podobě, aby se 
mohla s předstihem materiály prostudovat a na hodnocení se připravit.  
 
Jednání výběrové komise řídí předseda, kterého si zvolí členové komise na prvním zasedání. 
Z každého jednání je vyhotovena prezenční listina komise a konečným výstupem jednání je 
seznam projektů vybraných a nevybraných ke spolufinancování. Výběrová komise je pro 
potřeby realizace SPL usnášeníschopná za přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny členů.  
 
Každá žádost o dotaci je hodnocena všemi přítomnými členy výběrové komise. Pokud člen 
Výběrové komise zastupuje subjekt, který v daném kole výzvy podává žádost o dotaci, či je 
jinak podjatý vůči předkládanému projektu, nesmí tento projekt hodnotit. Člen Výběrové 
komise je povinen tuto skutečnost oznámit, v takovém případě je při hodnocení nahrazován 
jiným členem Výběrové komise.  
 
Člen Výběrové komise je povinen podepsat etický kodex hodnotitele projektů, který je 
součástí každé jednotlivé bodovací tabulky. Hodnocení jednotlivých členů komise jsou 
neveřejná, zveřejňují se pouze souhrnné výsledky z hodnocení. 
 

Podání Žádosti o dotaci 

 

a) Žadatel podává Žádost o dotaci v termínu výzvy vyhlášeném MAS.  

b) Termíny výzev pro příjem Žádostí o dotaci místní akční skupinou jsou vyhlašovány MAS 
minimálně jednou za kalendářní rok.  

c) Žádost o dotaci se podává samostatně v rámci jedné Fiche (není možné na základě více 
Fichí podat jeden projekt); C.  

d) V dané Výzvě MAS může žadatel podat v rámci jedné Fiche na stejný předmět dotace 
pouze jedinou Žádost o dotaci; D jinak C.  

e) Žadatel podává na MAS elektronickou verzi Žádosti o dotaci. Písemná podoba Žádosti 
bude žadateli vytištěna pracovníkem MAS.  

f) Žádost o dotaci předkládá a podepisuje žadatel před pracovníkem MAS osobně (v případě 
právnických osob pak prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným 
způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu) nebo 
prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců.  

g) Pokud žadatel podává Žádost prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců, musí 
zmocněný zástupce k podání Žádosti předložit zvlášť vytištěná čestná prohlášení s podpisem 
žadatele (v případě právnických osob pak prostřednictvím jejich statutárního orgánu v 
souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou 
právnickou osobu).  
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h) Součástí Žádosti o dotaci jsou povinné, příp. nepovinné přílohy (viz příslušná Fiche); D 
jinak C. Termín pro nejzazší předložení všech povinných, příp. nepovinných příloh stanoví 
MAS.  

Administrace a výběr projektu na MAS 

 

a) Přijaté Žádosti o dotaci prochází administrativní kontrolou místní akční skupiny (tj. 
kontrolou obsahové správnosti) a kontrolou přijatelnosti. V případě, že po administrativní 
kontrole zjistí MAS, že je nutné opravit nedostatky nebo dodatečně doložit některou ze 
stanovených příloh, písemně vyzve žadatele s pevně daným termínem k doplnění Žádosti o 
dotaci, a v případě nedoplnění ve stanoveném termínu ukončí administraci dané Žádosti z 
důvodu nesplnění podmínek Pravidel pro předložení Žádosti o dotaci. Po provedení 
administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti je MAS povinna prokazatelně písemně 
informovat žadatele o výsledku kontroly. 
  
b) U Žádostí, které nebyly vyřazeny v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti, 
provede MAS bodové hodnocení dle předem stanovených preferenčních kritérií a vybere 
projekty k podpoře za každou Fichi. O výsledku výběru je žadatel informován do 7 
kalendářních dnů po konečném výběru projektů ze strany MAS, nejpozději však poslední den 
příjmu žádostí na RO SZIF v rámci příslušného kola PRV, a to minimálně prostřednictvím 
internetových stránek MAS.  

 

c) Žadatel, jehož projekt byl vyřazen na základě administrativní kontroly nebo kontroly 
přijatelnosti MAS, nebo nesouhlasí s bodovým hodnocením, má možnost do 7 pracovních 
dnů ode dne následujícího po dni informování od MAS podat žádost o přezkoumání postupu 
MAS na danou MAS.  

 

d) V případě, že nedojde na jednání po podání žádosti o přezkoumání postupu MAS ke 
shodnému závěru MAS a žadatele, má žadatel právo podat žádost o přezkoumání postupu 
MAS na příslušné RO SZIF a pokud tak učiní, má zároveň povinnost dát tuto skutečnost MAS 
na vědomí.  

 

e) Po doručení žádosti o přezkoumání postupu MAS na RO SZIF bude provedena jeho 
kontrola a žadatel bude o výsledku písemně informován.  
 


