Interní postupy MAS pro Programový rámec PRV
Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení
transparentnosti

1. ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ NA MAS
1.1

Počet hodnotitelů Žádosti o dotaci a postup hodnocení

Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS. Členové výběrové komise jsou voleni valnou hromadou
na dobu 1 roku ze subjektů, které na území MAS prokazatelně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná
ze zájmových skupin nepřesáhne 49 % hlasovacích práv. Kompetence výběrové komise jsou vymezeny
Stanovami, Jednacím řádem a rozhodnutími členské schůze. Hlavním úkolem tohoto orgánu je
hodnocení projektů na základě objektivních kritérií. Výběrová komise navrhuje pořadí projektů podle
počtu bodů dosažených ve věcném hodnocení. Výběrová komise se skládá ze 7 členů.
Hodnocení projektů je soubor činností, které jsou vykonávány od podání žádosti o podporu do
vydání/podepsání právního aktu o poskytnutí dotace. Hodnocení projektů probíhá ve třech fázích:
1.

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti Žádostí o dotaci, které prování zaměstnanci MAS.

2.

Hodnocení projektů, které provádí výběrový orgán MAS, podle jehož podkladů a podle aktuálních
finančních prostředků alokovaných na danou fichi v dané výzvě (také dle postupu při nedočerpání
alokace na fichi a postupu podpory hraničního projektu) stanoví řídící výbor seznam vybraných a
nevybraných Žádostí o dotaci.

3.

Administrativní kontrola Žádosti o dotaci na RO SZIF.

Členové výběrové komise hodnotí projekty konsenzuálně ve sboru.
Každý člen výběrové komise podepíše etický kodex obsahující minimálně závazek nezávislosti,
nestrannosti, nepodjatosti a vyloučení střetu zájmů. Výběrové komise se neúčastní člen výběrové
komise, který nemůže zaujmout nezaujaté stanovisko k jednomu nebo více z hodnocených projektů.
U žádostí, které nebyly vyřazeny v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti zaměstnanci
MAS, provede výběrový orgán MAS za každou Fichi věcné hodnocení dle předem stanovených
preferenčních kritérií v souladu s výzvou MAS.
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Členové výběrové komise vyhotoví o hodnocení jednotlivých projektů záznam, kde u každého
preferenčního kritéria vyberou jednu bodovou hladinu a uvedou zdůvodnění přiděleného počtu bodů,
které je následně určeným pracovníkem MAS doplněno do Žádosti o dotaci.
Na základě bodového hodnocení vznikne z jednání výběrové komise seznam projektů, schválený
výběrovou komisí a podepsaný jejími přítomnými členy pro každou fichi zvlášť seřazený podle počtu
získaných bodů. Dle tohoto bodového hodnocení a finančních prostředků alokovaných na danou fichi
v dané výzvě (také dle postupu při nedočerpání alokace na fichi a postupu podpory hraničního
projektu) sestaví výbor spolku pořadí projektů určených k podpoře, a to maximálně do 20 pracovních
dnů od provedení věcného hodnocení.
Výsledky hodnocení (bodování) MAS zaznamená do formuláře Žádosti o dotaci.
MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů společně se sdělením, zda je jeho Žádost o dotaci
vybrána či nevybrána a to do 5 pracovních dnů od schválení výběru projektů MAS.
MAS dále vyhotoví seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci, který zveřejní na webu MAS.
Na jednání výběrové komise je přítomen zaměstnanec kanceláře MAS, který zapisuje výsledky jednání
komise.
Případné další postupy, které zde nejsou popsány, se řídí dle Pravidel k operaci 19.2.1.

1.2

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu
V případě, že nebude alokace pro určitou Fichi dočerpána, bude zbývající alokace převedena

do Fiche s největším převisem projektů dle součtu požadované dotace v dané Fichi.

2. STŘET ZÁJMŮ PŘI VÝBĚRU PROJEKTŮ A SCHVÁLENÍ VÝBĚRU
Zaměstnanci MAS nesmí zpracovávat projekty do výzev MAS.
Zaměstnanci kanceláře MAS, provádějící administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti, nesmí být
v podjatosti vůči hodnoceným projektům a podepíší etický kodex.
Členové výběrové komise a výboru spolku před každým jednáním, ve kterém je prováděno hodnocení
nebo výběr projektů, podepíší etický kodex. V něm jsou uvedeny postupy pro zamezení korupčního
jednání, zajištění transparentnosti a rovného přístupu k žadatelům.
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Členové výběrové komise, kteří jsou ve střetu zájmů, nebudou hodnotit projekty v dané fichi.
MAS zajistí, aby při hodnocení a výběru projektů náleželo nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří
nezastupují veřejný sektor.
Z jednání výběrové komise a výboru spolku MAS je pořízen písemný zápis, který obsahuje minimálně:
-

Datum a čas jednání

-

Jmenný seznam účastníků

-

Název a číslo dané fiche

-

Přehled hodnocených projektů v rozsahu názve projektu, místo realizace projektu a jejich
bodové hodnocení dle jednotlivých fichí

3. ZARUČENÍ TRANSPARENTNOSTI
Transparentnost je zaručena dodržováním platných dokumentů (zákonů, pravidel, metodik, pokynů)
vztahujících se k tématu transparentnosti v kompetenci MAS a to zejména v zajištění zveřejnění a
zpřístupnění relevantních údajů, tak aby byl zajištěn rovný přístup k informacím pro všechny bez
rozdílu.
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