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Vnitřní směrnice č. 2/2011
Výzvy na předkládání projektů – výběr a střet zájmů u hodnotitelů, opravné
postupy u vyřazených projektů
1) Schvalování výsledku výběru žádostí o dotaci
•

Po obodování projektů hodnotiteli zasedne Výběrová komise MAS, která následně
sestaví Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci.

•

Následně na společném jednání Programového výboru a Výběrové komise je
představen Seznam vybraných/nevybraných žádostí včetně zdůvodnění Výběrovou
komisí. Definitivně výběr projektů schvaluje Valná hromada MAS.

•

Manažer pro realizaci SPL následně nejpozději do 7 kalendářních dní od rozhodnutí
programového výboru MAS, nejpozději však poslední den příjmu žádostí na RO SZIF v
Olomouci v rámci příslušného kola PRV, zveřejní na internetových stránkách MAS
Seznam vybraných/nevybraných žádostí o dotaci.

2) Postupy při výběru projektů
• V ojedinělých případech, kdy více projektů získá stejný počet bodů nebo budou
obsahově velmi blízké a přitom se ocitnou na hranici pro doporučení/nedoporučení
k financování, má programový výbor právo požádat tohoto žadatele, aby svůj projekt
veřejně představil. Na této veřejné obhajobě se musí shodnout minimálně nadpoloviční
většina členů programového výboru.
•

Seznam projektů určených k přidělení dotace bude předán valné hromadě MAS, která
výběr ověří a schválí. Pouze ve výjimečných případech, má-li k tomu valná hromada
vážné důvody, může rozhodnout o vyřazení určitého projektu doporučeného
k financování. Tento poté bude nahrazen projektem, resp. projekty, které bodově
následují za vybranými projekty.

•

V případě, že částka alokovaná pro dané Fiche a dané kolo nebude vyčerpána, bude
převedena do následujícího kola daného kalendářního roku. V případě, že se bude
jednat o kolo poslední a žádné následující už nebude vyhlašováno, budou moci být
navrženy k podpoře náhradní projekty v pořadí dle bodového hodnocení.

•

Po provedení výběru projektů budou vítězné žádosti včetně všech relevantních
dokumentů předány na RO SZIF v Olomouci.

•

Tento postup zabezpečí, že projekty budou hodnoceny v několika stupních, různými
lidmi, z různých oborů (podnikatelé, samospráva, neziskové subjekty) a z různých
oblastí MAS. Takto bude max. omezen vliv případných lobbystických aktivit při
rozdělování dotací.

•

Jednání výběrové komise předchází
s projektovým záměrem na daném místě.
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3) Personální zajištění osob podílejících se na hodnocení a výběru projektů
• Veškeré aktivity spojené s hodnocením a výběrem projektů budou plně v gesci výběrové
komise, programového výboru a správní rady MAS. Z jednání všech orgánů
zainteresovaných na hodnocení a výběru projektů budou předsedy jednotlivých orgánů
vyhotoveny zápisy.
4) Opravné postupy při vyřazení projektu v rámci administrativní kontroly a kontroly
přijatelnosti
• MAS Dolní Poolšaví má pro administraci žádosti nastaven následující opravný
postup: Žadatel může proti závěru administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti
podat písemné odvolání. To musí být doručeno do sídla MAS v čase k tomu
určeném. Programový výbor MAS Dolní Poolšaví poté prozkoumá oprávněnost
odvolání a vydá doporučující stanovisko, které následně projedná také správní rada
MAS. Ta rozhodne o vyřazení resp. zpětném zařazení projektu do procesu
administrace. Nebude-li žadatel ani poté srozuměn s rozhodnutím MAS, může podat
žádost o přezkoumání postupu MAS na příslušný RO SZIF a pokud tak učiní, musí do
druhého dne dát tuto skutečnost na vědomí MAS Sokolovsko. Dojde-li RO SZIF
k závěru, že projekt byl vyřazen neoprávněně, bude MAS písemně vyzvána
k nápravě. Časová souslednost jednotlivých odvolání je nastavena tak, aby projekt,
který bude opětovně navrácen k hodnocení, mohl být ještě zařazen do procesu
výběru projektů. Zaregistrování projektů doporučených ke schválení, doručí
pracovníci MAS na RO SZIF do Ústí nad Labem v termínu stanoveném PRV.

•

Složení výběrové komise musí být takové, aby v ní byli zástupci neziskového sektoru,
veřejného sektoru i podnikatelského sektoru, přičemž podnikatelský a neziskový
sektor tvoří minimálně 50%. Každý projekt hodnotí všichni hodnotitelé.

•

Žádný hodnotitel nesmí hodnotit projekt, který sám připravoval do dané výzvy SPL,
příp. žije v katastrálním území, na kterém se projekt realizuje, příp. má jakékoli
osobní či pracovní vazby na žadatele. Toto potvrzuje každý hodnotitel podpis
prohlášení o nepodjatosti.

•

Při hodnocení využíváme znalostí místních podmínek. Manažer MAS důsledně
sleduje, aby ke střetu zájmů nedošlo. Přesto jsou hodnotitelé před hodnocením
vyzváni, aby oznámili případný střet zájmů v hodnocení projektů, pokud by jim takový
byl přidělen. Pokud by taková situace nastala, tento hodnotitel by se na hodnocení
daného projektu nepodílel.

Aktualizaci vnitřní směrnice schválila valná hromada na svém zasedání v Kunovicích dne 14.
dubna 2011.

Ing. Jiří Dohnal v. r.
předseda MAS
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