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Pravidla pro zajištění transparentnosti výběru projektů a zamezení 

střetu zájmů. 

 

1.) Postup při registraci projektů a při administrativní kontrole 

Žádosti jsou přijímány osobně v sídle MASH na základě vyhlášené výzvy, a to vždy v termínu pro dané 

kolo výzvy. Příjem bude provádět manažer MAS Hornolidečska nebo administrativní pracovník. Při 

příjmu bude kontrolována úplnost žádosti na základě kontrolního listu. Neúplná žádost o dotaci, 

která nebude obsahovat všechny povinné přílohy, nebude přijata a bude vrácena zpět žadateli. 

Žadateli budou na místě sděleny důvody o této skutečnosti písemnou formou. Žadatel bude následně 

vyzván k doplnění žádosti do 5 pracovních dnů. V případě nesplnění stanoveného termínu bude 

administrace žádosti ukončena z důvodů nesplnění podmínek administrativní kontroly.  

Příjem, administrativní kontrolu a registraci projektů provádějí pracovníci MAS Hornolidečska. 

Odpovědným za tyto činnosti je manažer MAS Hornolidečska. Manažer MASH je jmenován Valnou 

hromadou. Jeho kompetence jsou vymezeny Stanovami a Statutem. Kontrolu činnosti manažera 

provádí předseda a programový výbor. 

 

2.) Postupy hodnocení přijatelnosti v návaznosti na kritéria přijatelnosti. 

Po administrativní kontrole projektu bude provedena kontrola přijatelnosti v návaznosti na kritéria 

přijatelnosti dané FICHE. Hodnocení přijatelnosti provede Programový výbor MASH. Ke každému 

projektu bude zpracována zpráva o hodnocení přijatelnosti s odůvodněním. Projekty, které projdou 

hodnocením přijatelnosti, budou předány Výběrové komisi MASH k bodovému hodnocení. 

U žádostí, které projdou kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, provede 

Výběrová komise MASH bodové hodnocení projektů, a to zvlášť za každou FICHI dle předem 

stanovených preferenčních kritérií. Každý projekt bude hodnotit celá výběrová komise (všichni její 

členové). Každý člen výběrové komise před samotným výběrem podepisuje prohlášení o 

nepodjatosti. V případě, že člen Výběrové komise bude zároveň žadatelem – tj. jeho projekt bude 

hodnocen Výběrovou komisí, nebude rozhodovat o tomto projektu, ani o projektech podaných 

v rámci dané FICHE. 
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3.) Způsob zajištění osob, které se budou podílet na hodnocení a výběru projektů 

Hodnocení projektů z hlediska kritérií přijatelnosti provádí programový výbor. Členové 

programového výboru jsou voleni Valnou hromadou s funkčním obdobím na 3 roky. Každému jednání 

Programového výboru bude přítomen manažer MASH. Programový výbor bude svoláván při každém 

kole příjmu žádostí. Programový výbor svolává manažer nebo předseda MASH, který je členem 

programového výboru dle Stanov. V programovém výboru jsou zastoupeni 3 členové veřejné sféry a 

4 členové soukromé sféry. 

Výběr projektů provádí Výběrová komise. Členové Výběrové komise jsou voleni Valnou hromadou 

s funkčním obdobím na 3 roky. Každému jednání výběrové komise bude přítomen manažer MASH. 

Výběrová komise bude svolávána při každém kole příjmu žádostí. Výběrovou komisi svolává manažer 

nebo místopředseda MASH, který je členem Výběrové komise dle Stanov. Výběrovou komisi tvoří 8 

členů MASH a místopředseda MASH, který je členem Výběrové komise dle Stanov. Ve výběrové 

komisi jsou zastoupeni 4 členové veřejné sféry a 5 členů soukromé sféry. Členové výběrové komise 

jsou zároveň členy Programového výboru. Členové výběrové komise budou před výběrem projektů 

proškoleni Programovým výborem, který stanovoval preferenční kritéria pro výběr projektů. MASH 

poskytne jednání Programového výboru a Výběrové komise potřebné technické zázemí. 


