Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů
U Žádostí, které prošly kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, provedou členové
Výběrové komise MAS jednotlivě za každou Fichi bodové hodnocení (dle předem stanovených
preferenčních kritérií). Výběrová komise pak v rámci každé Fiche žádosti seřadí podle počtu
získaných bodů sestupně a provede výběr Žádostí dle bodového hodnocení a aktuálních finančních
prostředků pro Žádosti opatření IV.1.2 alokovaných na danou výzvu/Fichi. Poté vyhotoví Seznam
vybraných Žádostí a Seznam nevybraných Žádostí s uvedením bodového zisku a čísla Fiche..
V případě, že člen Výběrové komise je v příbuzenském, pracovním, nebo obdobném vztahu
k žadateli, (např. statutární zástupce, člen sdružení apod.) nebo jiným způsobem ve střetu zájmů,
zastoupí ho při bodování projektů náhradník. Náhradník byl též zvolen na Valném shromáždění členů.
Konečný 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 odeslání písemného vyjádření MAS podat žádost o přezkoumání postupu MAS
na danou MAS. Jednání o přezkoumání postupu MAS svolá tajemník do 3 dnů od obdržení žádosti. V
případě, že nedojde na jednání ke shodnému závěru MAS a žadatele, má žadatel právo podat do 3
dnů žádost o přezkoumání postupu MAS na příslušné RO SZIF a pokud tak učiní, má zároveň
povinnost dát tuto skutečnost MAS na vědomí.
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.

Administrativní postup hodnocení projektů

odsouhlasení výzvy na CP SZIF

VÝZVA PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

nejméně 15 dnů

seminář pro potenciální žadatele
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
administrativní kontrola a k. přijatelnosti

případné doplnění neúplné žádosti

7 den informace o výsledku kontroly

14 denžádost o přezkoumání na MAS
17 denjednání o přezkoumání MAS

21 den výběrová komise MAS

20 denžádost o přezkoumání na RO SZIF
opětovné jednání výběrové komise
28 den informace o výsledku výběru
35 denžádost o přezkoumání na MAS
38 denjednání o přezkoumání MAS
41 denžádost o přezkoumání na RO SZIF

42 den předložení projektů RO SZIF

opětovné jednání výběrové komise
70 den výsledky admin. kontroly RO SZIF
91 dendoplnění neúplné žádosti
oznámení o ukončení administrace

kontrola před zahájením realizace ex-ante

průběžná kontrola projektu
1 x ročně

REALIZACE PROJEKTU

hodnocení a aktualizace SPL
kontrola na místě před proplacením dotace

Více o činnosti výběrové komise naleznete v Jednacím řádu výběrové komise.
Ing. Petr Opolcer, tajemník MAS Vltava, o.s.

