
 

 

Zápis Členské schůze MAS Blaník, z. s. 

12.9. 2017, 17:00 Spolkový dům Vlašim 

Přítomni:  

Za soukromý sektor přítomno 14 členů, za veřejný sektor přítomno 13 členů z 53 členů. Poměr sektorů 

v procentech: 56 % soukromý sektor; 44% veřejný sektor. 

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 27 z 53 členů. 

Soukromý sektor: 

Petr Jíša, Stanislav Kužel, Pavel Procházka, Renata Vondráková (OSVČ), Montessori Vlašim, z. s. (Kateřina 

Rybníčková, předsedkyně), Radek Vondrák (zplnomocněna k zastupování Renata Vondráková), Milan Hájek 

(zplnomocněna k zastupování František Nebřenský), Miroslav Lalouček (zplnomocněna k zastupování Daniela 

Laloučková), Farní Charita Vlašim (Daniela Laloučková, ředitelka), Podblanickem, z.s. (Renata Vondráková, 

předsedkyně), Římskokatolická farnost Vlašim (Kateřina Rybníčková, delegovaný zástupce), SDH Trhový 

Štěpánov (zplnomocněna k zastupování Jan Balšánek), TJ Sokol Čechtice (František Nebřenský, delegovaný 

zástupce), Iva Kmošková (zplnomocněna k zastupování Renata Vondráková). 

Veřejný sektor: 

Obec Kamberk (zplnomocněna k zastupování Růžena Kučerová), Městys Louňovice pod Blaníkem (Růžena 

Kučerová, starostka), Obec Kondrac (Miroslav Matuška, starosta), Město Trhový Štěpánov (zplnomocněna 

k zastupování Jan Balšánek), Mikroregion Podblanicko (Karel Kroupa, delegovaný zástupce), Mikroregion 

Český smaragd (Jan Balšánek, delegovaný zástupce), KD Blaník (Jitka Fialová, delegovaný zástupce), Město 

Vlašim (zplnomocněna k zastupování Karel Kroupa), Blaník-svazek obcí (Eliška Švejdová, manažerka), ZŠ 

Čechtice (Lenka Proschková, ředitelka), Městys Načeradec (Petra Bartoníčková, starostka), Obec Pravonín 

(Jana Lapáčková, starostka) Mikroregion Želivka (Jaroslav Švejda, delegovaný zástupce). 

Realizační tým MAS Blaník:  

Lucie Jeřábková (zapisovatelka); Ing. Martina Vnoučková, Mgr. Anna Dufková. 

Shrnutí hlavních bodů, program: 

➢ Představení a schválení programu schůze 

➢ Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele 

➢ Informace k chodu Kanceláře MAS 

➢ Projednání smlouvy o výkonu funkce předsedy spolku 

➢ Projednání aktuálního plánu výzev MAS 

➢ Projednání aktuální verze interních předpisů, hodnotících kritérií výběru projektů 

➢ Projednání finančních otázek spolku 

➢ Projednání stavu členské základny – platby příspěvků, příspěvkový řád 



➢ Informace k realizaci dotace SC 01 – projekty do území 

➢ Informace k realizaci dotace SC 02 – provoz MAS 

➢ Informace k dalším aktivitám (KS MAS, MAP, atp.) 

➢ Další, diskuse, navrhněte 

 

1) Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatelů, volební komise 

Předsedající Renata Vondráková přivítala členy. 

Určení skrutátorů:  

1) Růžena Kučerová 

2) Miroslav Matuška 

Proběhla kontrolní hlasování. Dle mandátové tabulky bylo přítomno 27 členů, za soukromý 

sektor je přítomno 14 členů, za veřejný sektor přítomno 13 členů. 

Kontrola hlasování proběhla v pořádku. 

Prohlášení o usnášeníschopnosti 

Členská schůze je usnášeníschopná v počtu 27 členů (z 53 členů), kdy veřejný sektor 

nepředstavuje více než 49%. Aktuálně je z veřejného sektoru přítomno 12 členů a 15 členů ze 

soukromého sektoru. Poměr sektorů v procentech: 56% soukromý sektor; 44% veřejný 

sektor. 

Volba zapisovatele a ověřovatelů 

Jako zapisovatelka navržena Lucie Jeřábková. 

Hlasování o zapisovatelce: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Navržení ověřovatelé: 

Ověřovatel č. 1: Kateřina Rybníčková 

Hlasování o ověřovali č. 1: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0  

Ověřovatel č. 2: Daniela Laloučková 

Hlasování o ověřovali č. 2: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování: Členská schůze schvaluje navržený program: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

 



2) Informace k chodu Kanceláře MAS 

R. Vondráková informuje o novém zaměstnanci Nikole Podroužkové, která nastupuje na 

pozici Expert ESF. N. Podroužková pracuje na dohodu – má ještě další současné zaměstnání, 

později bude zaměstnána na pracovní poměr.  

R. Vondráková informuje o aktuálním finanční zůstatku na účtu MAS Blaník, z.s. ve výši 

211 tis. Kč. Členské příspěvky přišly dle příspěvkového řádu, obce přislíbili částky dát na 

neinvestiční dotaci. Informace o pravidelných konzultačních hodinách kanceláře: úterý, 

čtvrtek 8:00 – 12:00. 

Členská schůze bere na vědomí a nemá připomínky k informacím o chodu kanceláře. 

 

3) Projednání smlouvy o výkonu funkce předsedy spolku 

Smlouva platná od 13.9.2017. Pro sepsání smlouvy bylo využito služeb právníka. Dle 

rozpočtu bylo nastaveno 200 Kč/hodina za činnosti související s dotací. Dále s právníkem 

budou řešeny smlouvy o výkonu funkce Výboru, MKV a Výběrové komise. Zejména je třeba 

konzultovat možnost výplaty odměny za funkci pro osoby zastupující právnické osoby.  

Hlasování: Členská schůze souhlasí se smlouvou o výkonu funkce předsedy a pověřuje R. 

Vondrákovou podpisem. Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

4) Projednání finančních otázek spolku 

Aktualizace rozpočtu – byla provedena změna žádosti na základě dohody předchozí členské 

schůze, kdy vznikla úspora. IT služby a Expertní služby jsou po aktualizaci pravidel SC 02 

uznatelné. Tyto položky byly doplněny. 

R. Vondráková informovala o obvolání obcí. Řada obcí nepodpořila MAS Blaník v navrhované 

výši. Mikroregion Český smaragd přislíbil příspěvek pro MAS Blaník. A tedy je třeba projednat 

změnu Příspěvkového řádu a pokynu předsedy. 

SDH Hulice – ukončili členství k 31.8.2017 a ostatní neplatící členové (SK Blaník Načeradec, 

Karel Havlíček, Ing. arch. Josef Buršík) budou pravděpodobně vyloučeni v únoru pro 

neplacení členských příspěvků. Nepodali žádost o ukončení členství, ale platit příspěvek 

nechtějí. 

Členská schůze bere na vědomí ukončení členství k 31.8.2017 SDH Hulice. 



V současnosti celkem 53 členů, z toho 19 veřejný sektor a 34 soukromý sektor. P. Krejčová se 

dotázala, zda nepřevyšují obce. R. Vondráková informovala, že i po pravděpodobném 

vyloučení členů v únoru bude počet v pořádku. 

R. Vondráková tedy přednáší návrh na změnu příspěvkového řádu. Navrhuje se změna čl. 

č. III - splatnost mimořádného členského příspěvku určuje členská schůze (příloha č. 2) 

Hlasování  Členská schůze souhlasí se změnou příspěvkového řádu v bodě č. III: Pro: 27, 

Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování o pokynu předsedy k mimořádnému příspěvku: Členská schůze souhlasí 

s pokynem č. 2 pro stanovení mimořádného příspěvku (doplnění příspěvku Mikroregionu 

Český Smaragd, příloha č. 3): Hlasování o rozpočtu: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

5) Projednání aktuální verze interních předpisů, hodnotících kritérií výběru 

projektů 

R. Vondráková podala informace o interních postupech. Interní postupy IROP kontroluje a 

schvaluje Řídící orgán.  

V IROP shodně obodované projekty rozhodne los.  

Hlasování Členská schůze schvaluje Interní předpisy pro IROP dle přílohy č.  8: Pro: 27, 

Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování Členská schůze schvaluje Interní předpisy pro PRV dle přílohy č. 9: Pro: 27, Proti: 

0, Zdržel se: 0 

R. Vondráková informovala, že OP ZAM nemá interní předpisy, ale má různá pravidla už 

v pokynech z MPSV a zejména se OP ZAM řídí pravidly spolku (stanovy, jednací řády, atp.). 

6) Projednání aktuálního plánu výzev MAS, hodnotících kritérií a výší 

alokace pro výzvy 

IROP 

Fiche II. 6 Školství a vzdělávání 

R. Vondráková informovala o možnostech výzvy, co z ní lze uplatnit (do projektu lze zahrnout 

investiční výdaje na vybavení školek, škol, družin, odborných učeben, volnočasové aktivity). 

Zázemí vždy bezbariérové (výtahy atp.). V současnosti jsou již některé projekty v území 

schválené - ZŠ Vorlina Vlašim, ZŠ Čechtice. Čeká se na výsledek u ZŠ Louňovice pod Blaníkem, 

ZŠ Trhový Štěpánov, ZŠ Dolní Kralovice a ZŠ Sídliště Vlašim (předpoklad schválení). Dále se 

plánuje výstavba (rozpracován projekt) jedné nové třídy v mateřské školce K Vodárně ve 



Vlašimi. V případě zůstatku financí a schválení výše uvedených projektů škol, lze připravovat i 

menší projekty na cca 1,5 mil. (např. vybavení odborných učeben). P. Proschková se 

dotázala, zda by bylo možné v rámci projektu žádat i na venkovní učebnu. R. Vondráková 

odpověděla, že třeba záměry posuzovat individuálně, ale pravděpodobně ano. V plánu je 

vypsání celé alokace 15 mil. Na Výboru byla navržena alokace 3 mil. na projekt. Dále 

proběhla diskuse k výši alokace a byla navržena alokace maximální 4 mil. Kč/ projekt.  

Hlasování o minimální výši alokace na projekt 500 tis.: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování o maximální výši alokace na projekt 4 mil. : Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1 

Dále R. Vondráková pročetla jednotlivá hodnotící preferenční kritéria (viz. příloha 4), která 

byla zaslána v podkladech všem členům Členské schůze. Po projednání členskou schůzí 

budou hodnotící kritéria zaslána ŘO na konzultaci, ke schválení. 

Hlasování Členská schůze schvaluje výše uvedená kritéria pro výzvu: Školství a vzdělávání : 

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Fiche II. 1 Bezpečně do ŠKOLY nebo na HŘBITOV 

V plánu projekty převážně na bezpečné přechody pro chodce u škol a hřbitovů.  

Z jednání výboru vzešel návrh na vypsání celé alokace ve výši 4 677 000 na cca 3 projekty. 

Hlasování o minimální výši alokace na projekt 500 tis.: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování o maximální výši alokace na projekt 1 530 000 Kč : Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Dále R. Vondráková pročetla jednotlivá hodnotící preferenční kritéria této výzvy, která byla 

také zaslána v podkladech všem členům Členské schůze (viz. příloha 5).  

Hlasování Členská schůze schvaluje hodnotící kritéria pro výzvu Bezpečně do ŠKOLY nebo 

na HŘBITOV: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Fiche II. 4 Sociální bydlení 

R. Vondráková informovala, že zatím o tuto výzvu projevila zájem Diakonie Vlašim 

v návaznosti na azylový dům, kdy by realizovala sociální bydlení - ukázkový byt (s 

indikátorem - 1 lůžko). Nabízí se tedy možnost plánovat i více projektů v regionu pro 

možnost vytvoření dalšího sociálního bydlení (sociálních bytů) Návrh dle Výboru je vypsání 

celé alokace ve výši 2 170 000 na 4 bytové jednotky  

Hlasování o minimální výši alokace na projekt 542 tis.: Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování o maximální výši alokace na projekt 2 170 000 Kč : Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování Členská schůze schvaluje hodnotící kritéria pro výzvu Sociální bydlení: Pro: 27, 

Proti: 0, Zdržel se: 0 



Dále R. Vondráková pročetla jednotlivá hodnotící preferenční kritéria (viz. příloha č. 6), která 

byla zaslána v podkladech všem členům Členské schůze.  

ESF (OPZ) 

R. Vondráková informovala o možnostech výzvy, co z ní lze uplatnit (do projektu lze zahrnout 

také např. dovážení dětí na kroužky, hlídání dětí, založení volnočasových center atp.). Mohou 

žádat obce i neziskové organizace. Hodnotí se především kvalita projektu. Předpokládaný 

termín vypsání výzvy v říjnu 2017.  

Fiche III. 1 Hlídání dětí pracujícím rodičům (vypsání 1 výzvy v říjnu 2017) 

Je možné dále pokračovat ve výzvě (dětské skupiny), s tím souvisí úprava projektu. R. 

Vondráková vysvětlila milnou informaci, že nepůjde nadále ve výzvě pokračovat, stávající 

dětské skupiny budou moci žádat o dotaci pro pokračování projektu napřímo přes MPSV a 

řeší se i změna v rámci výzev MAS, aby to šlo. Aby nemusela být hrazena pouze inovovaná 

místa (tj. nově zřízená). 

Hlasování Členská schůze souhlasí s vypsáním výzvy na Hlídání dětí s alokací 6 mil. Kč 

(celková alokace pro tuto fiši) Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Hlasování o minimální výši dotace  na projekt 400 tis.: Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 1 

Hlasování o maximální výši dotace na projekt 2 mil. Kč : Pro: 26, Proti: 0, Zdržel se: 0 

R. Vondráková vyzvala paní Kateřinu Rybníčkovou (předsedkyně Spolku Montessori Vlašim), 

aby popsala situaci ohledně situace hlídání dětí ve Vlašimi a okolí. P. Rybníčková sdělila, že je 

velký zájem rodičů dětí mladších 3 let, kteří nemohou platit komerční školky.  

PRV 

K tomuto programu nedostali členové informace předem. Na místě je M. Vnoučková 

seznámila s informacemi k PRV ústně. A k hodnotícím kritériím  (příloha č. 7) bude muset být 

svolána členská schůze v listopadu, kdy tato budou již vykomunikována s MZe. M. Vnoučková 

přenesla návrhy fiší. Plánované vypsání 1. výzvy je na prosinec 2017. 

Členská schůze bere na vědomí nastavená kritéria a body v rámci PRV. 

R. Vondráková představila projekt Výměnu studentů 13+ Česko – Finsko, zapojeny jsou školy 

ZŠ Zdislavice, ZŠ Vorlina, ZŠ Čechtice a navrhla účetně zajistit v MAS Blaník jako samostatně 

zaúčtovaná akce, není spoluúčast, příprava a administrativní zajištění bude z MAP ORP 

Vlašim, samotnou výměnu si budou řídit školy.  

Hlasování: Členská schůze souhlasí s přípravou projektu do dotačního programu ERASMUS 

+ na výměnu mládeže, kdy žadatelem bude MAS Blaník. Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0 



R. Vondráková vyzývá J. Fialovou o podání informaci o animaci škol. J. Fialová sdělila, že její 

pomoci využilo 7 škol, od září 2017 jsou všechny v realizaci. MAS Blaník poskytuje pomoc 

školám bezplatně (zajišťuje J. Fialová). Další nárůst konzultací předpokládá v listopadu, 

prosinci s přípravou Monitorovací zprávy. 

Přehled škol animovaných MAS Blaník v rámci OP VVV  

Přehled animace škol MŠ a ZŠ  
 

  Název školy Průběh animace 

ZŠ Vorlina Vlašim Animace neprobíhá. Mají poradce. 

ZŠ Sídliště Vlašim Animace neprobíhá. Mají poradce. 

ZŠ Trhový Štěpánov Animace neprobíhá.  

ZŠ Čechtice 
Animace neprobíhá. Projekt si zpracovávají sami. Účast na 
seminářích. 

ZŠ a MŠ Načeradec Animace probíhá. 1. ZoR prosinec. 

ZŠ a MŠ Zdislavice Animace neprobíhá. Mají poradce. 

ZŠ a MŠ Dolní Kralovice Animace probíhá. 1. ZoR prosinec. 

ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem Animace neprobíhá. Mají poradce. 

MŠ Vorlina Vlašim Animace probíhá. 1. ZoR prosinec. 

MŠ Velíšská Vlašim Animace neprobíhá. Mají poradce. 

MŠ Domašín Animace neprobíhá. Mají poradce. 

MŠ Kolonka Vlašim Animace neprobíhá. Mají poradce. 

MŠ K Vodárně Vlašim Animace probíhá. 1. ZoR leden. 

MŠ Trhový Štěpánov Animace probíhá. 1. ZoR duben. 

MŠ Křivsoudov 
Animace neprobíhá. Pomoc ze strany ZŠ Čechtice. Účast na 
seminářích. 

MŠ Čechtice Animace neprobíhá. Mají poradce. 

MŠ Pravonín Animace probíhá. 1. ZoR leden. 

MŠ Hulice Animace probíhá. 1. ZoR březen. 

 

7) Informace k dalším aktivitám (KS MAS, MAP, atp.) 

R. Vondráková informovala o úkolech Středočeského kraje a KS MAS, popsala dotazník, který 

MASky mají vyplnit za jednotlivé obce. Úkol je časově náročný a neodpovídá finančnímu 

ohodnocení cca 40 tis. MAS Blaník nechce vyplňovat podobnou věc od stolu za obce. R. 

Vondráková informovala, že dotazník rozešleme s prosbou k vyplnění starostům a 

starostkám regionu, aby nedošlo k neochotě z naší strany vůči Středočeskému kraji, ale od 

dotace MAS Blaník odstoupila.  

Členská schůze bere na vědomí neúčast MAS Blaník v dotazníkovém šetření 

organizovaném KS MAS. 

R. Vondráková podala informace k Místnímu akčnímu plánu. MAP končí v červnu 2018, nově 

došlo ke spojení MAP II + Implementace – šlo by využít na financování sdíleného psychologa, 



fyzioterapeuta na školách. S ohledem na nutné doložení obratu pro účast v MAP je nemožné, 

aby žádala o pokračování MAP MAS Blaník a tedy realizace MAP zůstane na Městě Vlašimi. 

Další schůze plánována na polovinu listopadu. 

R. Vondráková poděkovala přítomným za účast a rozloučila se. 

 

Zapsala: Lucie Jeřábková 

Ověřila 1: Mgr. Kateřina Rybníčková 

Ověřila 2: Mgr. Daniela Laloučková 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1) Aktivity MAS Blaník v roce 2017 – termínový přehled 

2) Příspěvkový řád 

3) Pokyn č. 2 

4) Hodnotící kritéria věcného hodnocení Fiche II. 6 Školství a vzdělávání 

5) Hodnotící kritéria věcného hodnocení Fiche II. 1 Bezpečně do ŠKOLY a na HŘBITOV 

6) Hodnotící kritéria věcného hodnocení Fiche II. 4 Sociální bydlení 

7) Hodnotící kritéria PRV 

8) Interní postupy IROP 

9) Interní postupy PRV 



 

Příloha č. 1. (Aktivity MAS Blaník v roce 2017 – termínový přehled) 

9. 1. 2017 – Výbor MAS Blaník – Spolkový dům, Vlašim>>>24. 1. 2017 – Členská schůze MAS Blaník – 

Spolkový dům, Vlašim - 5. 2. Podána žádost o dotaci na SC 02>>>3. 4. 2017 - Výbor MAS Blaník  - 

Spolkový dům, Vlašim>>>18. 4. 2017 - Členská schůze - Spolkový dům, Vlašim>>> 19. 6. 2017 - Výbor 

MAS Blaník - Spolkový dům, Vlašim>>>4.9.2017-Výbor MAS Blaník – Spolkový dům, Vlašim>>> 

12.9.2017-Členská schůze – Spolkový dům. 



Příloha č. 2 (Příspěvkový řád) 

 



 



Příloha č. 3 (Pokyn č. 2 pro rok 2017) 

 



 

 

 



Příloha č. 4 (Hodnotící kritéria věcného hodnocení Fiche II. 6 Školství a vzdělávání) 

 

Hodnotící kritéria základní školy 

Název kritéria Číslo 

kritéria 

Popis kritéria Způsob hodnocení Hlavní zdroj 

informací 

Projekt řeší využití 

výstupů 

v kalendářním 

roce 

VH_ZŠ_ Kritérium hodnotí 

využití výstupů 

v kalendářním roce.  

10 bodů - Výstupy projektu 

jsou využité více než 10 

měsíců v roce (Rozsah využití 

během doby, kdy neprobíhá 

školní výuka, bude nastaven s 

frekvencí min. 2 x měsíčně 

alespoň jedné vybudované 

učebny). 

5 bodů - Výstupy projektu 

jsou využité 10 měsíců v roce.  

0 bodů - Výstupy projektu 

jsou využité méně než 10 

měsíců v roce. 

Studie 

proveditelnosti 

Výstupy z projektu 

budou sloužit 

mimoškolním 

zájmovým 

aktivitám 

 Kritérium hodnotí, zda 

výstupy projektu budou 

sloužit také k 

mimoškolním 

zájmovým aktivitám 

dětí a mládeže. Rozsah 

tohoto využití bude 

nastaven s frekvencí 

min. 1 x týdně během 

školního roku, a to 

využitím jedné 

vybudované učebny ze 

všech výstupů projektu. 

Mimoškolní aktivitu 

dětí a mládeže mohou 

na výstupech projektu 

uskutečňovat školní 

družiny, DDM, spolky, 

církve, sama škola, 

apod.  

10 bodů - Výstupy z projektu 

budou sloužit i k 

mimoškolním zájmovým 

aktivitám.  

0 bodů - Výstupy z projektu 

nebudou sloužit dalším 

mimoškolním zájmovým 

Studie 

proveditelnosti 

Žádost o podporu 

Projekt řeší 

bezbariérovost 

  10 bodů – Projekt řeší 

bezbariérovost 

0 bodů – projekt neřeší 

bezbariérovost 

Studie 

proveditelnosti 



Minimální počet 

bodů 

5 bodů 

Maximální počet 

bodů 

30 bodů 

 

Hodnotící kritéria předškolní vzdělávání 

Název kritéria Číslo 

kritéria 

Popis kritéria Způsob hodnocení Hlavní zdroj 

informací 

Projekt řeší využití 

výstupů 

v kalendářním 

roce 

VH_MŠ_ Kritérium hodnotí 

využití výstupů 

v kalendářním roce.  

10 bodů - Výstupy projektu 

jsou využité více než 10 

měsíců v roce  

5 bodů - Výstupy projektu 

jsou využité právě 10 měsíců 

v roce.  

0 bodů - Výstupy projektu 

jsou využité méně než 10 

měsíců v roce. 

Studie 

proveditelnosti 

Projekt umožňuje 

pobyt dítěte 

v zařízení po dobu 

maximálně 

možnou 

 Posuzuje se otevírací 

doba zařízení 

10 bodů – Zařízení umožní 

pobyt dítěte až 10 hodin 

denně  

5 bodů - Zařízení umožní 

pobyt dítěte maximálně 8 

hodin denně  

0 bodů - Zařízení umožní 

pobyt dítěte méně než 6 

hodin denně 

Studie 

proveditelnosti 

 

Projekt řeší 

bezbariérovost 

  10 bodů – Projekt řeší 

bezbariérovost 

0 bodů – projekt neřeší 

bezbariérovost 

Studie 

proveditelnosti 

Minimální počet 

bodů 

5 bodů  

Maximální počet 

bodů 

30  

 

 



Hodnotící kritéria zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

Název kritéria Číslo 

kritéria 

Popis kritéria Způsob hodnocení Hlavní zdroj 

informací 

Projekt je 

zaměřen na více 

klíčových 

kompetencí v 

oblastech: - 

komunikace v 

cizích jazycích, - 

technických a 

řemeslných oborů, 

- přírodních věd, - 

práce s digitálními 

technologiemi 

 Kritérium hodnotí 

zaměření projektu na 

klíčové kompetence. 

10 bodů – Projekt je zaměřen 

na více na 3klíčové kompetence 

5 bodů – Projekt je zaměřen na 

2 klíčové kompetenci. 

 

Projekt je 

realizován ve 

vazbě na budoucí 

uplatnění na trhu 

práce a potřeby 

sladění nabídky a 

poptávky na trhu 

práce v území 

 Kritérium hodnotí 

realizací projektu ve 

vazbě na budoucí 

uplatnění na trhu 

práce. 

10 bodů - Záměry projektu 

reflektují potřeby nabídky a 

poptávky na regionálním trhu 

práce ve vazbě na budoucí 

uplatnění osob na trhu práce a 

zároveň se při výuce (kurzech) 

bude spolupracovat přímo 

s více než 1 potenciálním 

budoucím zaměstnavatelem. 

 

5 bodů - Záměry projektu 

reflektují potřeby nabídky a 

poptávky na regionálním trhu 

práce ve vazbě na budoucí 

uplatnění osob na trhu práce a 

zároveň se při výuce (kurzech) 

bude spolupracovat přímo 

s alespoň 1 potenciálním 

budoucím zaměstnavatelem. 

 

0 bodů – Nebude docházet ke 

spolupráci potencionálními 

budoucími zaměstnavatelem. 

 

Projekt řeší 

bezbariérovost 

  10 bodů – Projekt řeší 

bezbariérovost 

0 bodů – projekt neřeší 

bezbariérovost 

Studie 

proveditelnosti 



Minimální počet 

bodů 

5 bodů  

Maximální počet 

bodů 

30 bodů  

 



 

Příloha č. 5 (Hodnotící kritéria věcného hodnocení Fiche II. 1 Bezpečně do ŠKOLY a na HŘBITOV) 

Název kritéria Číslo 

kritéria 

Popis kritéria Způsob hodnocení Hlavní zdroj 

informací 

 

Projekt slouží 

zajištění 

bezpečného 

přístupu ke 

škole nebo na 

hřbitov 

 Kritérium hodnotí, zda 

projekt slouží 

k zajištění bezpečného 

přístupu ke škole 

nebo na hřbitov 

10 bodů - Projekt slouží 

zajištění bezpečného 

přístupu ke škole nebo na 

hřbitov 

0 bodů – Neslouží k zajištění 

bezpečného přístupu do ke 

škole nebo na hřbitov 

 

Počet obyvatel 

obce/města , ve 

kterém se daný 

projekt 

realizuje. 

 Kritérium posuzuje, 

počet obyvatel 

obce/města , ve 

kterém se daný 

projekt realizuje 

10 bodů – Obec, na jejímž 

území je projekt realizován, 

má méně než 2000 obyvatel 

5 bodů – Obec, na jejímž 

území je projekt realizován, 

má 2001 – 5000 obyvatel 

0 bodů - Obec, na jejímž 

území je projekt realizován, 

má 5001 – 10 000 obyvatel 

 

Minimální počet 

bodů 

10 

Maximální 

počet bodů 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6 (Hodnotící kritéria věcného hodnocení Fiche II. 4 Sociální bydlení) 

Název kritéria Číslo 

kritéria 

Popis kritéria Způsob hodnocení Hlavní zdroj 

informací 

Žadatel doložil 

historii v oblasti 

poskytování 

sociální práce 

 Kritérium hodnotí, zda 

žadatel doložil historii v 

oblasti poskytování 

sociální práce. 

10 bodů – Žadatel doložil 

minimálně pětiletou historii 

poskytování sociální práce, 

nebo je žadatelem o podporu 

obec.  

5 body - Žadatel doložil 

minimálně dvouletou historii 

poskytování sociální práce.  

0 bodů - Žadatel nedoložil 

historii poskytování sociální 

práce delší než dva roky. 

Studie 

proveditelnosti 

Žádost o podporu 

Žadatel doložil 

souhlas obce 

s vybudováním 

sociálního bydlení 

 Kritérium hodnotí, zda 

byl doložen souhlas 

obce s vybudováním 

sociálního bydlení 

5 bodů – žadatel doložil 

souhlas obce s vybudováním 

sociálního bydlení 

0 bodů – žadatel nedoložil 

souhlas obce s vybudováním 

sociálního bydlení 

Žádost o podporu 

Žadatel dodržel 

náklady 500 000,- 

Kč na jednu 

bytovou jednotku 

 Kritérium hodnotí, zda 

žadatel dodržel náklady 

500 000,- Kč na jednu 

bytovou jednotku 

10 bodů – dodržel 

5 bodů - nedodržel 

 

Minimální počet 

bodů 

5 bodů 

Maximální počet 

bodů 

25 bodů 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 7 (Hodnotící kritéria PRV) 

 

Fiche I.1 - ZEMĚDĚLSTVÍ  živí venkov 

 

žadatel: zemědělský podnikatel 

hodnotící preferenční kritéria: 

• Projekt se zabývá rozvojem živočišné produkce 

• Projekt vytváří pracovní místo 

• Předmětem projektu je výstavba nebo rekonstrukce stavby 

• Realizací projektu v rámci podniku nedojde k vyjmutí parcel/pozemků ze 

zemědělského půdního fondu  

• Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných/chátrajících objektech nebo 

je umístěn v tzv. brownfieldu 

• Velikost zemědělského subjektu (preference menších subjektů - do 70ha dle 
LPIS)  
(p. Krejčová se dotazuje na určení rozmezí ha, zda se v regionu vůbec nachází 
subjekt o velikosti 20 ha) 
 

• Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický 
podnikatel dle zákona č. 242 Sb., o ekologickém zemědělství ve znění 
pozdějších předpisů, neprovozuje konvenční výrobu 
 

• Žadatelem je zemědělec do 40 let (včetně), tzn. je „mladým začínajícím 
zemědělcem“ 
 

Žadatel je mladý zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 

18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let), dosáhla minimální 

zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou 

činnost poprvé jako vedoucí podniku. 

Žadatel zahajuje činnost poprvé, pokud není déle než 24 měsíců (5 let) před podáním Žádosti 

o dotaci evidován jako zemědělský podnikatel; v případě právnické osoby se zahajováním 

činnosti rozumí situace, kdy fyzická osoba plnící jako jediná funkci statutárního orgánu tuto 

funkci před podáním Žádosti o dotaci nevykonávala déle než 24 měsíců před podáním 

Žádosti o dotaci.) 

• Projekt klade důraz na předcházení vzniku odpadu 
(p. Krejčová se ptá na třídění odpadů, jak žadatel doloží, že třídí odpad do 

kontejnerů, kolik druhů odpadů se bude třídit…. předsedkyně kriterium 



„obhajuje“, že je již ve strategii a bylo vytvořeno na základě inspirace 

nakládání s odpady zemědělci v Rakousku) 

• Žadatel se zaváže třídit v rámci podniku alespoň 6 složek odpadu minimálně 
po dobu udržitelnosti projektu (tj. 5 let) 
 

• Projekt obsahuje také opatření pro efektivní nakládání s vodou (např. řešení 
využití dešťové vody; znovu využití vody v oběhu) 

 
 
Fiche I.2 - Ať nám roste PRODUKCE 

žadatel: zemědělský podnikatel, výrobce krmiv, výrobce potravin 

hodnotící preferenční kritéria: 

• Projekt vytváří pracovní místo 

• Žadatel je nově registrovaným zemědělským či potravinářským subjektem (tj. 

činnost je registrována nejdéle 36 měsíců před podáním žádosti o dotaci) 

• Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický 

podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství ve znění 

pozdějších předpisů, neprovozuje konvenční výrobu 

• Žadatelem je zemědělec do 40 let (včetně), tzn. je „mladým začínajícím 
zemědělcem“ 
( vysvětlení viz. výše) 
 

• Předmětem projektu je investice do technologií umístěných v objektu žadatele 
 

•  Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných/chátrajících objektech 

nebo je umístěn v tzv. brownfieldu 

• Produkce vzniká z místních zdrojů, tj. vstupní materiál má původ v regionu 

MAS Blaník (např. mléko, ovoce, zelenina apod.) 

• Žadatel zpracovává bioprodukty - produkty ekologického zemědělství (min. 

50% vstupů) 

• Projekt se zabývá zpracováním vlastní produkce/bioprodukce žadatele 

Dále kriteria týkající se nakládání s odpady a vodou viz výše. 
 
Fiche I.3 - Na venkově se PODNIKÁ 

žadatel: podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve 

venkovských oblastech, jakož i zemědělci 



V rámci této Fiche již proběhly konzultace ohledně poptávky na penzion (včetně kavárny), 
ubytování s vytvořením kapacity lůžek a pracovních míst. Zde předsedkyně uvedla, že nelze 
udělat pension z rodinného domu, je nutná změna užívání dle Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o 
obecných požadavcích na využívání území. Z té vyplývá, že je nutná změna užívání 
z rodinného domu na penzion (pravděpodobně bude stačit až při kolaudaci). 
  
hodnotící preferenční kritéria: 

• Projekt vytváří pracovní místo 

• Počet nově vybudovaných lůžek v ubytovacích jednotkách 

• Projekt využívá existující stavbu/stavby 

• Realizací projektu v rámci podniku nedojde k vyjmutí parcel/pozemků ze 

zemědělského půdního fondu  

• Předmětem projektu je investice v objektu ve vlastnictví žadatele 

• Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných/chátrajících objektech nebo 

je umístěn v tzv. brownfieldu 

• Projekt upřednostňuje zeleň před tradičními stavebními materiály (zelené 

střechy, fasády, travnaté plochy místo dlažby atp.) 

Dále kriteria týkající se nakládání s odpady a vodou viz výše. 
 

 
Fiche I.4 - POZNEJTE to u nás v LESE 

žadatel: vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL, sdružení s právní 

subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pastýřů nebo vypůjčitelů PUPFL 

Záměr rozhledny na Javornické hůře - již proběhla konzultace se zástupci Mikroregionu Český 

Smaragd. 

R. Vondráková vyzvala, zda má někdo nějaký nápad, záměr, ať ho chodí konzultovat (např. 

jako venkovní učebna v lese atp.) 

hodnotící preferenční kritéria: 

• Pokud je předmětem dotace stezka (do šíře 2m), tvoří okruh, tj. místo vstupu 

a výstupu je shodné 

• Realizovaná investice je vázána na dostupnost hromadné dopravy (vlak, bus) 

• Investice je využitelná vhodně pro školy, školky regionu a má vazbu na 

výukový program 



• Projekt obsahuje inovativní opatření/prvky navazující na jiné cestovního ruchu 

anebo veřejnou 

• Žadatel má prokazatelný plán údržby investice a dostatečné kapacity jeho 

naplnění 

• Projekt je realizován přírodě blízkými materiály (např. dřevo, celulóza, hlína 

atp.) 

• Projekt prokazatelně působí v krajině protierozně 

• V rámci projektu je kladen důraz na předcházení vzniku odpadu (opatření 

zamezující vzniku tzv. černých skládek) 

• Projekt obsahuje opatření pro efektivní nakládání s vodou (například řešení 

znovu využití dešťové vody v oběhu, opatření pro maximální udržení vody 

v krajině) 



 

 

Příloha č. 8. (Interní postupy IROP) 

 

      

      

      

      

                        



 

Preambule  
 

Interní postupy Místní akční skupiny Blaník, z.s. plní funkci vnitřní směrnice pro vyhlašování 

výzev, hodnocení a výběr projektů při realizaci SCLLD v rámci programového rámce 

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Tento dokument byl vytvořen v 

souladu se stanovenými předpisy řídícího orgánu IROP, metodickými pokyny MMR, 

Stanovami spolku a Strategií komunitně vedeného místního rozvoje na území Místní akční 

skupiny Blaník, z.s. na roky 2014-2020 (dále jen „SCLLD“). 

 

Výchozí dokumentace související s procesem tvorby interních postupů MAS:  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, 

Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 

zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a 

o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006  

- Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020  

- Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP  

- Systém schvalování integrovaných projektů schválený MV   

- Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–

2020 v aktuálním znění (dále MPIN)  

- Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém 

období 2014–2020 v aktuálním znění (dále MP ŘVHP)  

- Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014–

2020  

- integrovaná strategie CLLD (SCLLD)  

- Akceptační dopis  

 

Interní postupy MAS byly zpracovány kanceláří MAS, která zajišťuje realizaci SCLLD a byly 

schváleny příslušnými orgány MAS v souladu se Stanovami a Standardizací MAS. Interní 

postupy schvaluje ŘO IROP před vyhlášením první výzvy MAS a při každé jejich změně. 
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1. Identifikace MAS  
Název MAS MAS Blaník, z.s.  

Právní subjektivita  Zapsaný spolek  

Adresa  Palackého náměstí 65, Vlašim, PSČ 258 01  

Kontaktní údaje  Vedoucí pracovník pro SCLLD:  Lucie Jeřábková 

Tel. 735 046 027, e-mail lkancelar@masblanik.cz   

Statutární orgán: Mgr. Renata Vondráková, 

předsedkyně  

Tel. 604540583, e-mail info@masblanik.cz  

Web  www.masblanik.cz  

2. Administrativní kapacity 
Administrativní kapacity Místní akční skupiny Blaník zajišťuje kancelář MAS Blaník, z.s. v 

čele s vedoucím pracovníkem pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a 

orgány MAS Blaník, z.s dle platných Stanov a podmínek Standardizace MAS. 

2.1 Provádění strategie SCLLD v IROP 

 

Nositelem SCLLD je MAS Blaník, z.s.. Provádění SCLLD MAS Blaník je zajišťováno 

součinností zaměstnanců Kanceláře MAS a orgánů spolku. 

 

MAS Blaník, z.s. odpovídá v rámci provádění SCLLD za: 

• naplňování principu partnerství veřejného a soukromého sektoru při rozvoji území, 

• koordinaci aktivit místních aktérů v území,  

• schválení integrované strategie a postupů pro implementaci - interní 

směrnice,(prostřednictvím Členské schůze) 

• schválení harmonogramu výzev (prostřednictvím Výboru), 

• výběr vhodných projektů pro plnění cílů SCLLD (prostřednictvím Výběrové komise a 

Výboru),  

• monitoring a evaluaci plnění SCLLD jako celku a schválených cílových hodnot 

(prostřednictvím Kontrolního a monitorovacího výboru a Výboru), 

• řízení a koordinaci realizace SCLLD (prostřednictvím Kanceláře). 

2.2 Vymezení pravomocí a odpovědnosti osob a orgánů zapojených do 

hodnocení a výběru projektů  

Pravomoci a odpovědnosti ve vztahu k realizaci SCLLD určují Stanovy MAS Blaník, které 

byly podkladem pro vydání osvědčení o standardizaci MAS a jsou k dispozici k nahlédnutí na 

webových stránkách MAS:  

http://www.masblanik.cz/Portals/8/ustavzj%C3%ADc%C3%AD%20doku,%20%C5%99%C3

%A1dy/Stanovy_platne_22_09_15.pdf 

http://www.masblanik.cz/Portals/8/ustavzj%C3%ADc%C3%AD%20doku,%20%C5%99%C3%A1dy/Stanovy_platne_22_09_15.pdf
http://www.masblanik.cz/Portals/8/ustavzj%C3%ADc%C3%AD%20doku,%20%C5%99%C3%A1dy/Stanovy_platne_22_09_15.pdf


 

Obr. č. 1: Struktura vedení a řízení MAS Blaník. 

 
 

Základní rozdělení pravomocí a odpovědnosti osob a orgánů zapojených do hodnocení a 

výběru projektů v MAS Blaník:  

Členská schůze  

Členská schůze je nejvyšší orgán spolku a je tvořena všemi partnery MAS Blaník, přičemž 

veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. 

Jednání členské schůze je upraveno jednacím řádem, je-li členem MAS právnická osoba, 

zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen 

jejího statutárního orgánu. Členská schůze odpovídá za provádění SCLLD na území MAS 

Blaník. 

 

Ke svěřeným kompetencí Členské schůze patří tyto aktivity: 

• volba členů jednotlivých orgánů MAS Blaník (Výbor MAS Blaník, Výběrová komise, 

Monitorovací a kontrolní výbor) a určení pravomocí a rozsahu působnosti těchto 

orgánů 

• schválení SCLLD – distribuce veřejných finančních prostředků, schvaluje způsob 

hodnocení a výběru projektů (zejména výběrová kritéria pro výběr projektů),  

• schvaluje rozpočet MAS 

• přijímá základní programové dokumenty Spolku 

• je zodpovědná za realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území 

MAS Blaník 
 

Podrobnější popis činnosti Členské schůze MAS Blaník, jako nejvyššího orgánu spolku je 

popsán ve stanovách Místní akční skupiny Blaník, z.s.. 



Výbor MAS Blaník 

Výbor MAS Blaník (dále jen Výbor) představuje rozhodovací orgán, jehož členové jsou 

voleni z partnerů MAS Blaník. Při sestavování tohoto orgánu musí být opět naplněna 

podmínka – veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % 

hlasovacích práv. Předsedu a místopředsedy volí Výbor z řad svých členů. Člen Výboru 

nesmí zastávat další funkci ve Výběrové komisi či Monitorovacím a kontrolním výboru. 

  

K výhradním oprávněním Výboru patří například:  

• schvalování výzev k podávání žádostí při realizaci Strategie komunitně vedeného (dále 

jen CLLD) místního rozvoje MAS Blaník, 

• na návrh Monitorovacího a kontrolního výboru schvaluje indikátorový a evaluační 

plán SCLLD 

• výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu 

výběrového orgánu (Výběrová komise), při hlasování výběrového orgánu náleží 

minimálně 50% hlasovacích práv členům zastupujícím soukromý sektor 

• schvalování dalších vnitřních předpisů a směrnic MAS Blaník, které nejsou v 

kompetenci Členské schůze 

• navrhování komisí, popř. jiných pracovních a iniciativních skupin 
 

Celkový výčet oprávnění a výhradních činností Výboru jako rozhodovacího orgánu spolku je 

popsán ve stanovách Místní akční skupiny Blaník, z.s.  
 

Předseda  

Předseda je statutárním orgánem spolku, kterého ze svého středu volí Výbor a může jím být 

fyzická i právnická osoba. Ve své funkci, stejně jako ostatní členové Výboru setrvává ve své 

funkci 2 roky. Po tuto dobu se nesmí stát členem Výběrové komise ani Monitorovacího a 

kontrolního výboru. Předseda plní usnesení členské schůze a výboru a odpovídá jim za svou 

činnost. 

 

Do působnosti Předsedy patří zejména tyto aktivity: 

• vedení administrativních záležitostí činnosti Spolku a sledování a vyhodnocování 

postupu realizace strategie SCLLD 

• dohled nad realizací jednotlivých projektů 

• zastupování Spolku navenek a koordinace jeho činnosti 

• svolání a řízení zasedání Výboru  

• rozhoduje o všech záležitostech, jež nejsou zákonem a stanovami vyhrazeny Členské 

schůzi nebo jinému orgánu 

• příprava rozpočtu MAS Blaník 

• zajištění finančních prostředků k financování činnosti spolku 

 

Celkový výčet aktivit v působnosti Předsedy MAS Blaník, jako statutárního orgánu MAS 

Blaník definují Stanovy Místní akční skupiny Blaník,  z.s. 
 

Místopředsedové 

Celkově jsou v rámci spolku voleni 2 místopředsedové, a to ze středu Výboru na 2 roky. 

 

Do působnosti předsedů patří zejména tyto aktivity: 

• plní funkci Předsedy v případě, že Předseda není schopen vykonávat svoji funkci.  

• spolupracují s předsedou na plnění cílů Spolku. 



Monitorovací a kontrolní výbor 

Funkci revizního a dohledového orgánu spolku plní Monitorovací a kontrolní výbor 

Monitorovací a kontrolní výbor má celkem 3, kteří jsou voleni Členskou schůzí z řad členů 

spolku na dobu 1 roku. Kontrolní a monitorovací výbor si ze svého středu volí předsedu, který 

ho zastupuje navenek a svolává a řídí jeho zasedání.  

Členství v Monitorovacím a kontrolním výboru je neslučitelné s členstvím v jiných orgánech 

spolku. 

 

K aktivitám Monitorovacího a kontrolního výboru patří:  

• dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu s platnými zákony, pravidly řídícího 

orgánu, standardy MAS a SCLLD MAS Blaník, z. s. 

• vyřizuje žádosti o přezkum hodnocení projektových žádostí  

• zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení 

rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD) 

kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a jejího dodržování každoročně provádí 

kontrolu hospodaření spolku a monitoring SCLLD. 
 

Výběrová komise  

Výběrová komise je orgánem zřízeným pro výběr projektů naplňujících SCLLD. Dle Stanov 

spolku čítá minimálně 5 členů volených Členskou schůzi, a to na 1 rok ze subjektů 

prokazatelně místně působících na území MAS Blaník. Veřejný sektor ani žádná ze 

zájmových skupin nesmí mít celkem více než 49 % hlasů. Zároveň platí, že člen Výběrové 

komise nemůže vykonávat další funkci v rámci Výboru ani Monitorovacího a kontrolního 

výboru. Výběrová komise je povinna ze svých členů zvolit předsedu.  

Popis Výběrové komise, její složení a volbu popisují Stanovy Místní akční skupiny Blaník, 

z.s. a způsob jednání upravuje jednací řád. 

 

K činnostem Výběrové komise patří:  

• Věcné hodnocení a předvýběr projektů na základě hodnotících kritérií vytvořených 

Kanceláří MAS Blaník a schválených Členskou schůzí 

• navrhuje pořadí projektů k realizaci dle jejich přínosu k realizaci záměrů a cílů 

SCLLD. 

• Při hodnocení projektových žádostí v rámci výzev vyhlašovaných MAS Blaník, z.s. 

bude z výběrové komise vždy u dané výzvy vytvořena komise hodnotící o 3 členech. 

Bude vždy vytvořena tak, aby nedocházelo ke středu zájmů s ohledem na výběr a 

hodnocení konkrétních projektů. 

 

Kancelář MAS Blaník 

Kancelář MAS Blaník je výkonnou administrativní jednotkou, která realizuje činnosti k 

Základním administrativním a manažerským nástrojem pro realizaci SCLLD. Výkon činnosti 

kanceláře zajišťují zaměstnanci pod vedením Předsedy spolku. V čele kanceláře stojí vedoucí 

zaměstnanec pro realizaci SCLLD, jedná se o osobu určenou Výborem, která je odpovědná za 

realizaci SCLLD. Kancelář je odpovědná Členské schůzi a plní pokyny Výboru a Předsedy. 

Další zaměstnanci podléhající vedoucími pracovníkovi jsou asistent kanceláře, expert IROP, 

expert ESF a expert PRV. 

 

 

 



K činnostem kanceláře patří: 

• zajišťuje komunikaci se žadateli a poskytuje bezplatné konzultace při příjmu žádostí a 

při realizaci projektů IROP (i dalších operačních programů) administrovaných v rámci 

MAS. 

• naplňování poslání spolku a zajištění služeb v rozsahu dle Stanov spolku a má 

definovanou personální kapacitu pro realizaci SCLLD. 

2.3 Pracovní úvazky 

Počty pracovníků (zaměstnanců) kanceláře MAS jsou proměnlivé a mění se dle náročnosti 

pracovních činností při zajišťování realizace SCLLD. Suma přepočtených úvazků 

zaměstnanců kanceláře MAS Blaník v rámci zajištění podpůrných a provozních činností a při 

animačních činnostech SCLLD se pohybuje v rozmezí od 1 do 6 úvazků. 

Obr. č. 2: Pracovní úvazky Kanceláře MAS Blaník, z.s. 

 
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 

Organizačně podléhá: Předsedovi MAS Blaník, z.s..  

Zaměstnanec na pracovní smlouvu, který koordinuje a zabezpečuje veškeré práce na realizaci 

SCLLD a archivaci dokumentů. Vedoucí zaměstnanec jedná za organizaci v rámci naplňování 

SCLLD s řídícími orgány operačních programů (dále OP), provádí činnosti vyplývající z 

obecných a specifických pravidel řídícího orgánu (dále ŘO). 

 

Náplň práce: 

• Vedení kanceláře MAS Blaník, z.s. 

• Administrace projektů v systému ISKP, CSSF14+, MS2014+ 

• Vyhlašování výzev pro území MAS Blaník v dotačním programu IROP a pomoc 

s vyhlašováním výzev v ostatních programech (OPZ A PRV) 

• Administrace žádosti na provoz MAS Blaník 

• Konzultační, animační a poradenské činnosti při přípravě projektů, podán žádosti o 

dotace, realizací projektů a kontrolní činnosti pro žadatele v území MAS Blaník 

• Tvorba plánu a spolupráce na organizaci souvisejících vzdělávacích akcí 



• Odpovídá za přípravné, podpůrné a provozní činnosti, zpracování podkladů pro 

vyhlášení výzvy, kontrolu a administraci žádostí, včetně žádostí o změnu, provádí 

hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a komunikuje se žadateli. 

• schvaluje hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, které provádějí jiní 

programoví manažeři. 

• zodpovědný za přípravu podkladů pro vyhlášení Výzev MAS (text výzvy, interní 

postupy, kritéria pro hodnocení, harmonogram výzev, časové parametry, alokace). 

 

Název Funkce: Programový manažer IROP 

Organizačně podléhá: vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD. 

 

Náplň práce: 

- zpracování podkladů pro vyhlášení výzvy 

- kontrola a administrace žádostí, včetně žádostí o změnu, provádí hodnocení 

formálních náležitostí a přijatelnosti a komunikuje se žadateli. 

- zastupuje Programového manažera OPZ (PRV) a vykonává tak všechny činnosti, které 

má ve svých kompetencích Programový manažer OPZ (PRV), pokud Programový 

manažer OPZ (PRV) není přítomen.  

- v případě nepřítomnosti Programového manažera OPZ (PRV) provádí Programový 

manažer také hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.  

 

Název funkce: Programový manažer PRV 

Organizačně podléhá: Vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD 

Odpovídá za přípravné, podpůrné a provozní činnosti, zpracování podkladů pro vyhlášení 

výzvy, kontrolu a administraci žádostí, včetně žádostí o změnu, provádí hodnocení formálních 

náležitostí a přijatelnosti a komunikuje se žadateli. 

Programový manažer zastupuje Programového manažera IROP popř. OPZ a vykonává tak 

všechny činnosti, které má ve svých kompetencích Programový manažer IROP (OPZ), pokud 

Programový manažer IROP (OPZ) není přítomen.  

V případě nepřítomnosti Programového manažera IROP(OPZ) provádí Programový manažer 

PRV také hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. 

 

Název funkce: Programový manažer OPZ 

Organizačně podléhá: Vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD 

Odpovídá za přípravné, podpůrné a provozní činnosti, zpracování podkladů pro vyhlášení 

výzvy, kontrolu a administraci žádostí, včetně žádostí o změnu, provádí hodnocení formálních 

náležitostí a přijatelnosti a komunikuje se žadateli. 

Programový manažer OPZ zastupuje Programového manažera PRV a vykonává tak všechny 

činnosti, které má ve svých kompetencích Programový manažer PRV, pokud Programový 

manažer PRV není přítomen. 

V případě nepřítomnosti Programového manažera PRV provádí Programový manažer OPZ 

také hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. 

 

Název funkce: Animační pracovník šablon OP VVV 

Organizačně podléhá: Vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD  

Zajišťuje veškeré animační činnosti SCLLD v území, realizuje výměnu zkušeností s dalšími 

subjekty v území. Úzce spolupracuje s programovým manažerem IROP. 
 

Název funkce: Účetní - zajištěno externí službou 



 

2.4 Využití externích expertů 

V současné době pro výzvy IROP, PRV, OPZ nepředpokládáme využití externích expertů. 

 

2.5 Ošetření střetu zájmů 

Zajištění transparentnosti a nediskriminace, včetně ošetření střetu zájmů na úrovni MAS 

vychází z MP ŘVHP (kapitola 6.3.1) a Implementační části SCLLD MAS Blaník. 

 

Střet zájmů vzniká, dojde-li ke střetu veřejného zájmu (využití integrovaného nástroje) a 

osobního zájmu. Za osobní zájem se považuje jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl 

přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, 

kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání 

majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch. 

 

Za střet zájmů je vždy považováno, pokud osoba podílející se na hodnocení a výběru 

projektů: 

- je manželem, rodičem, dítětem, sourozencem žadatele, 

- je skutečným majitelem či spolumajitelem žadatele, 

- je statutárním zástupcem žadatele nebo má plnou moc k jeho zastupování, 

- je starostou, místostarostou či zastupitelem obce, která je žadatelem, 

- se podílela na zpracování žádosti o podporu, 

- je jinak zainteresována na předkládaném projektu. 

 

V procesu kontroly, hodnocení a výběru projektů nesmí docházet ke střetu zájmů v žádné fázi 

hodnocení a výběru projektů. 

 

Postupy pro hodnocení a výběr projektů na úrovni MAS musí být nediskriminační a 

transparentní, zejména musí splňovat tyto podmínky: 

 

• Postupy MAS pro hodnocení a výběr projektů (včetně uvedení opravných prostředků) 

jsou zveřejněny na internetových stránkách www.masblanik.cz. 

• Dle stanov MAS a podmínek Standardizace MAS nesmí mít veřejná správa ani žádná 

z jednotlivých zájmových skupin při rozhodování o výběru projektů více než 49 % 

hlasů, 

• MAS stanoví postupy k zamezení střetu zájmů, které splňují minimálně tyto 

podmínky: 

a) všechny osoby zapojené do hodnocení a výběru projektů musí podepsat před 

zahájením hodnocení etický kodex, který obsahuje minimálně závazek nezávislosti, 

nestrannosti, nepodjatosti a vyloučení střetu zájmů, 

b) šetření ke střetu zájmů: před zahájením věcného hodnocení každý člen 

hodnotitelské komise podepíše prohlášení o tom, že byl seznámen se seznamem 

projektových žádostí pro hodnocení, a že mezi nimi není projekt, ke kterému by byl ve 

střetu zájmů podle bodu c) či d) 

c) osoby, které jsou ve vztahu k určitému projektu ve střetu zájmů, se nesmí podílet 

na hodnocení a výběru daného projektu ani ostatních projektů, které danému projektu 

při výběru projektů konkurují, 



d) v případě hodnocení a výběru projektů, kde je žadatelem MAS, se nesmí osoby,

  které připravovaly projekt, podílet na hodnocení a výběru projektů v dané výzvě,  

e) orgány MAS provádějící hodnocení a výběr projektů svá rozhodnutí a stanoviska 

vždy zdůvodňují tak, aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí 

učiněno,  

f) z jednání odpovědných orgánů MAS provádějících hodnocení a výběr projektů je 

vždy pořízen písemný zápis, který musí obsahovat minimálně následující informace: 

datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků (včetně uvedení subjektu, který 

zastupují), přehled hodnocených projektů a jejich bodové hodnocení (včetně 

zdůvodnění ke každému projektu), 

g) zápis z jednání, podepsaný členy orgánů MAS provádějící hodnocení a výběr 

projektů, musí být vložen nejpozději do 10 pracovních dnů do MS2014+. Zápis z 

jednání musí být zveřejněn na internetových stránkách MAS nejpozději do 15 

pracovních dní od data uskutečnění výběru projektů. 

 

V rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti se hodnotitel zdrží takového 

jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho zájmem osobním; tj.: jedná nestranně. 

Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené 

osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba 

zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo 

jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v jejich prospěch. V případě, že má hodnotitel 

osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí tuto skutečnost Vedoucímu 

zaměstnanci pro realizaci SCLLD a na hodnocení se nepodílí. V případě, že je hodnotitel 

předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo se na zpracování podílel, nebo jej s 

předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí 

tuto skutečnost neprodleně Vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD a nebude se žádným 

způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání týkající se tohoto 

projektu či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat. 

 

V rámci věcného hodnocení budou projekty hodnoceny tak, aby jeden projekt hodnotili min. 

3 hodnotitelé. Hodnotitel, tzn. člen Výběrové komise, který bude projekt hodnotit, nebude 

žádným z výše uvedených způsobů zainteresován na příslušném projektu. Hodnotitel, u nějž 

by evidentně mohlo dojít ke střetu zájmu, oznámí předsedovi Výběrové komise a Vedoucímu 

zaměstnanci pro realizaci SCLLD osobní zájem k hodnoceným projektům. Tato osoba se dále 

nepodílí se na hodnocení daného projektu, ani projektů přímo konkurujících v rámci Výzvy. 

Je povinností Výběrové komise zaznamenat střet zájmu do zápisu ze zasedání orgánu. V 

případě nejasností a sporných výkladů o střetu zájmů se předseda Výběrové komise může 

obrátit na Monitorovací a kontrolní výbor, která věc posoudí a o svém rozhodnutí informuje 

Výbor a Předsedu Výběrové komise. 

 

3. Příprava a vyhlášení výzvy MAS 
 

Odpovědný za zpracování harmonogramu výzev, změn harmonogramu a jeho odeslání na 

metodika CLLD a ŘO IROP je vedoucí zaměstnanec CLLD. V případě jeho nepřítomnosti 

takto učiní expert IROP. Harmonogram výzev zasílá do 10 dní od schválení strategie CLLD a 

zpracovává ho maximálně na rok. 

 



3.1 Příprava a vyhlášení výzvy MAS   

 

Text výzvy, včetně navazující dokumentace, musí být nejpozději k datu vyhlášení výzvy 

zveřejněn na webových stránkách http://www.masblanik.cz/.Odpověnost za vyhlášení a 

uveřejnění výzev a jejich, má vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. Výzva MAS musí 

být v souladu s výzvou řídícího orgánu (ŘO vyhlašuje průběžné výzvy zacílené na 

integrované projekty CLLD  a integrovanou strategií MAS a je vždy vyhlašována po 

vyhlášení výzvy ŘO IROP. Výzva MAS je vždy vyhlašována jako kolová výzva a zadává se 

do systému MS2014+. Ve výzvách MAS není přípustné omezit výčet oprávněných žadatelů 

pouze na Místní akční skupinu. Vyhlášení výzvy a její obsah se vždy řídí Metodickým 

pokynem pro vyhlašování a řízení výzev, hodnocení a výběr projektu. V programovém 

období 2014 – 2020(dále jen MP ŘVHP). 

 

Časové podmínky stanovené výzvou se musí řídit níže uvedenými minimálními lhůtami: 

-Datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve 4 týdny po datu vyhlášení 

výzvy 

-Datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve 3 týdny po datu zpřístupnění 

žádosti o podporu v monitorovacím systému 

-Datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve 2 týdny po datu zahájení 

příjmu žádostí o podporu 

-Text výzvy (včetně navazující dokumenty) musí být zveřejněn na webových stránkách MAS 

www.masblanik.cz do konce doby udržitelnosti všech projektů nebo do předložení závěrečné 

zprávy o provádění programu do konce doby udržitelnosti všech projektů nebo do předložení 

závěrečné zprávy programu dle toho, co nastane později.  
 

Proces přípravy a vyhlášení výzvy MAS je následující: 

1)Programový manažer (expert IROP) v součinnosti s Vedoucím zaměstnancem pro realizaci 

SCLLD vytvoří návrh znění výzev, včetně navazující dokumentace. V návrhu uvede popis 

způsobu výběru projektů. Výzva rovněž obsahuje kritéria pro hodnocení a výběr projektů 

MAS stanovená s důrazem na soulad projektu se SCLLD a v souladu s principy pro určení 

hodnoticích kritérií uvedených v MVŘHP . Návrh rovněž stanovuje časové podmínky výzvy, 

datum vyhlášení výzvy, trvání výzvy a datum zahájení a ukončení příjmu žádosti o podporu. 

2)Výbor MAS projedná a schválí předložený návrh výzvy včetně jejích časových podmínek, 

vymezí alokace a upřesní další podmínky dle stanovených předpisů a pravidel ŘO IROP 

3)Výborem schválený text výzvy, včetně kritérií hodnocení a způsob vyhlášení výzev je 

zaslán ke schválení ŘO IROP. ŘO zkontroluje, zda výzva MAS je v souladu s programem a 

zajistí, že projekty budou způsobilé k financování. MAS následně expert IROP (v případě 

jeho nepřítomnosti vedoucí pracovník SCLLD) vypořádá případné připomínky řídícího 

orgánu.  

4) Po schválení ŘO výzvy včetně jejích příloh, dochází dle Stanov MAS Blaník k schválení 

hodnotících kritérií Členskou schůzí. 

5)Vedoucí pro realizaci SCLLD (případně Expert IROP) zveřejní text výzvy, kritéria 

hodnocení projektů a navazující dokumentaci také na svých webových stránkách a zde rovněž 

uvede odkaz na výzvu na stránkách ŘO IROP (MMR zajistí, aby oznámení o vyhlášení výzvy 

bylo zveřejněno na zastřešujících webových stránkách https://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana) 

http://www.masblanik.cz/
http://www.masblanik.cz/
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana


Text výzvy (včetně navazující dokumentace) bude zveřejněn na webových stránkách MAS do 

konce doby udržitelnosti všech projektů nebo do předložení závěrečné zprávy o provádění 

programu podle toho, co nastane později.  

6) Pro zájemce a žadatele o dotaci zorganizuje kancelář MAS informační seminář. Termín, 

místo a čas budou zveřejněny na webových stránkách organizace a bude rozeslána pozvánka s 

programem.  
 

3.2 Povinná struktura výzvy MAS 

Text výzvy MAS je základním dokumentem obsahujícím informace o podmínkách pro 

získání podpory a má stanovenou následující strukturu a musí obsahovat následující 

informace: 

 

Tab. č.2: Struktura výzvy MAS  

a) Identifikace Výzvy 

Číslo výzvy MAS 

Název MAS 

Číslo výzvy ŘO 

Název programu  

b) Časové nastavení 

Datum vyhlášení výzvy MAS 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu  

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu  

c) Informace o formě podpory 

Alokace výzvy – alokace výzvy rozhodná pro výběr projektů k financování a její struktura z 

hlediska zdrojů financování - tj. alokace, na základě které jsou určeny projekty (splňující podmínky 

pro poskytnutí podpory), které budou s ohledem na výši alokace doporučeny k financování  

Definice oprávněných žadatelů  

Míra spolufinancování – rozpad zdrojů financování  

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt  

Informace o podmínkách veřejné podpory  

d) Věcné zaměření 

Výčet podporovaných aktivit 

Indikátory 

Cílové skupiny 

e) Informace o způsobilosti výdajů 

Věcná způsobilost 

Časová způsobilost 

Informace o křížovém financování 

f) Náležitosti žádosti o podporu 

Povinné přílohy 

Informace o způsobu podání žádosti o podporu – odkaz na monitorovací systém 

Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu 

Zdroj: vlastní zpracování MAS 

3.3 Postup pro změny ve výzvě a navazující dokumentace k výzvě 

Postup pro změny ve výzvě a navazující dokumentace k výzvě se řídí MP ŘVHP. Změnu 

výzvy navrhuje Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD v součinnosti s Expertem IROP (v 



jejich nepřítomnosti zastoupeni programovými manažery PRV a OPZ), změny schvaluje 

Výbor MAS a následně ŘO IROP. Změnu výzvy oznamuje MAS stejným způsobem, jakým 

byla výzva vyhlášena. 

 

U výzev MAS (kolových výzev) není možné provádět následující změny podmínek pro 

poskytnutí podpory, pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou jednotného 

metodického prostředí:  

• zrušit výzvu,  

• snížit alokaci výzvy,  

• změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů,  

• změnit míru podpory (spolufinancování),  

• změnit věcné zaměření výzvy - změna věcného zaměření výzvy je možná pouze za 

účelem upřesnění textu,  

• změnit definici oprávněných žadatelů, 

• posunout nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,  

• posunout datum ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,  

• měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů. 

 

Pravidla pro provádění změn musí být uvedena přímo ve výzvě při jejím vyhlášení nebo 

v navazující dokumentaci k výzvě. Změna výzvy se řídí následujícími pravidly: 

a) Ke každé změně (vyhlášené) výzvy MAS musí MAS uvést odůvodnění – popis změny, 

odůvodnění změny, případné dopady na administraci projektů ze strany žadatele / příjemce v 

informačním systému MS2014+ a informovat o ní nejpozději do 5 pracovních dnů od 

schválení změny ŘO na internetových stránkách MAS. 

b) ŘO IROP stanoví další pravidla pro změny výzev MAS v rámci výzvy ŘO, s ohledem na 

zajištění řádné a transparentní administrace integrovaných projektů. Zejména stanoví, které 

změny výzvy MAS musí MAS předkládat ke kontrole řídícímu orgánu.  

c) ŘO zkontroluje, zda změna výzvy MAS je v souladu s programem a zajišťuje, že 

integrované projekty budou způsobilé k financování.  

d) MAS může provést pouze takovou změnu, u které ŘO souhlasí s vypořádáním svých 

připomínek. 

4. Hodnocení a výběr projektů 

4.1 Tvorba kritérií  

Kritéria pro hodnocení projektů budou vytvořena v souladu s MP ŘVHP, který uvádí, že 

cílem procesu schvalování projektů je vybrat k financování kvalitní projekty, které budou 

splňovat cíle programu. K tomuto je nutné, aby projekty splňovaly aspekty kvality, jakými 

jsou účelnost, potřebnost, efektivnost, hospodárnost, proveditelnost a soulad s horizontálními 

principy 

 

Hodnotící kritéria pro věcné hodnocení i hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

budou součástí výzvy MAS včetně jednoznačného popisu, jak budou jednotlivá kritéria při 

hodnocení posuzována. 



 

Zásady tvorby kritérií: 

• projekt přispívá k dosažení cílů a výsledků příslušného opatření a strategie CLLD;  

• jsou nediskriminační a transparentní v souladu s čl. 7 a 8 nařízení 1303/2013;  

• MAS stanoví, která kritéria jsou napravitelná a nenapravitelná ve fázi hodnocení 

formálních náležitostí a přijatelnosti.  

• nejméně jedno z kritérií bude posuzovat soulad projektu se schválenou strategií, bude 

uveden odkaz na část dokumentace, ze které bude hodnocení každého kritéria 

vycházet, dokument s hodnotícími kritérii bude veřejně dostupný na stránkách 

http://www.masblanik.cz/.  

 

Kritéria pro hodnocení navrhuje kancelář MAS a expert IROP (v jeho nepřítomnosti Vedoucí 

pracovník pro SCLLD) zasílá ke schválení metodikovi SCLLD nejméně 10 dní před 

vyhlášením výzvy a v případě připomínek zapracuje vyžádané změny. Pro opakované výzvy 

se kritéria metodikovi zasílají jen v případě, že dojde ke změnám. Pokud MAS využije 

původní kritéria, zašle nejméně 10 dní před vyhlášením výzvy metodikovi SCLLD informaci, 

že ve výzvě použije původní (schválená) kritéria. MAS ve výzvě stanoví minimální bodovou 

hodnotu pro splnění věcného hodnocení a postup při rovnosti bodů. Po schválení hodnotících 

kritérií ŘO IROP, budou dle Stanov MAS Blaník, z.s. rovněž předložena ke schválení 

Členské schůzi. Po schválení kritérií zpracuje expert IROP (v jeho nepřítomnosti Vedoucí 

pracovník pro SCLLD) kontrolní listy k jednotlivým částem hodnocení, které budou 

vyplňovat hodnotitelé, aby byl zajištěn rovný přístup ke všem žadatelům. Kontrolní listy 

budou součásti dokumentace ke každé výzvě. Seznam kritérií formálních náležitostí a 

přijatelnosti i věcného hodnocení bude součástí konkrétní výzvy MAS. 
 

4.2 Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti  

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti na MAS Blaník probíhá v souladu s MP ŘVHP 

kapitoly 8.2.3.1. a je prováděna v rámci první fáze hodnocení projektu. Cílem kontroly 

formálních náležitostí a přijatelnosti je posoudit soulad projektu se základními podmínkami 

výzvy (kontrola přijatelnosti) a zkontrolovat správnost doložených příloh a vyplněných polí 

(kontrola formálních náležitostí). 

 

Při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti bude uplatněno pravidlo čtyř očí, kontrola 

bude prováděna řádným hodnotitelem a schvalovatelem. Těmi budou zaměstnanci kanceláře 

MAS, konkrétně Expert IROP hodnotitelem a Vedoucí pracovník pro SCLLD 

schvalovatelem. Zastupitelnost bude v případě nepřítomnosti těchto zajištěna Expertem PRV 

a Expertem ESF. Hodnotitelé budou provádět hodnocení v hodnotícím formuláři CSSF14+, a 

to samostatně a bez jakékoliv společné konzultace. Hodnotitel vždy u každého kritéria uvádí 

jasné a srozumitelné odůvodnění výsledu hodnocení. Hodnotitelé se při kontrole formálních 

náležitosti a přijatelnosti řídí pravidly ošetření střetu zájmu, uvedenými v kapitole 2.5 

Ošetření střetu zájmu. 

 

Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti 

Pro MAS jsou na základě pokynu ŘO IROP povinná minimálně kritéria formálních náležitostí 

, která vychází z individuálních výzev a mohou k nim být doplněna kritéria další. Kritéria 

přijatelnosti, která se dělí na obecná a specifická. Součástí specifických kritérií přijatelnosti 

bude vždy posouzení souladu žádosti o podporu se SCLLD Mas Blaník, z.s..  

Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti mají formu vylučovacích kritérií. 

http://www.masblanik.cz/


MAS Blaník u všech kritérií pro tuto fázi hodnocení projektu určí, zda se jedná o napravitelné 

nebo nenapravitelné kritérium. V případě, že jedno kritérium s příznakem „nenapravitelné“ 

nebude splněno, žádost o podporu bude vyloučena z dalšího procesu hodnocení. 

 

Oprava/doplnění žádosti vzhledem k nesplnění kritérií 

V případě, že jsou všechna nenapravitelná kritéria splněna (nebo nemohou být vyhodnocena 

pro nedostatek informací v žádosti o podporu) a dojde k nesplnění jednoho či více 

napravitelných kritérií, bude žadatel prostřednictvím depeše vyzván k doplnění žádosti o 

podporu přes MS2014+,a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od data doručení výzvy. 

V odůvodněných případech může žadatel depeší požádat o prodloužení lhůty o maximálně 5 

pracovních dní. Po doplnění požadovaných informací ze strany žadatele hodnotitelé zpracují 

novou verzi hodnocení, u kritérií nedotčených změnami převezmou hodnocení z původního 

hodnoticího posudku, u ostatních kritérií provedou hodnocení nové. Pokud žadatel na základě 

první výzvy řádně nevypořádá připomínky, lze ho opětovně vyzvat k doplnění se lhůtou 

maximálně 5 pracovních dní a jejím dalším možným prodloužením na základě odůvodněné 

žádosti. Žadatel může být vyzván k opravě nebo doplnění žádosti pouze dvakrát. Pokud 

nedojde k požadovanému doplnění žádosti nebo její opravě, ukončí MAS (respektive vedoucí 

pracovník pro SCLLD/Expert IROP) administraci žádosti o podporu a vyrozumí žadatele 

prostřednictvím depeše. 

 

Zapojení arbitra 

V případě, že se liší výsledek splněno/nesplněno alespoň u jednoho kritéria musí být 

provedeno arbitrážní hodnocení, které rozhodne o konečném výsledku. Arbitrem je tomto 

případě Expert PRV/ESF (v případě, že zastoupením neprováděli kontrolu formálních 

náležitostí a přijatelnosti) a platí pro něj opět podmínky týkající se transparentnosti a střetu 

zájmů. Arbitr je k projektu přidělen vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD. Arbitr 

následně opět provede hodnocení všech kritérií a výsledkem je převažující výsledek všech 

hodnocení (tedy hodnotitele, schvalovatele a arbitra).  

 

Informování žadatelů 

Informování žadatelů o výsledku Kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti bude probíhat 

prostřednictvím systému MS 2014 Za informování žadatelů o výsledku Kontroly formálních 

náležitostí a přijatelnosti je zodpovědný Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, v 

případě nepřítomnosti Vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD informuje žadatele o 

výsledku Expert IROP. 

 

Pokud žadatel nesouhlasí s výsledkem hodnocení, má právo se proti výsledku odvolat, postup 

pro odvolání je uveden v kapitole č. 6 těchto interních postupů. 

 

4.3 Věcné hodnocení  

Při věcném hodnocení bude MAS Blaník postupovat v souladu s MP ŘVHP, kap. 8.2.3.2.  

Do věcného hodnocení postupují žádosti, které uspěl v hodnocení přijatelnosti a formálních 

náležitostí. Cílem věcného hodnocení projektů je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem k 

naplňování věcných cílů SCLLD a umožnit srovnání projektů podle jejich kvality. Aby byl v 

hodnocení kladen důraz na smysl a výsledky projektů, mohou mít kritéria zaměřena na 

hodnocení proveditelnosti projektů podíl v maximální výši 30 % z celkového bodového 

hodnocení. Je zásadní, aby nekvalitní projekty byly ve věcném hodnocení vyřazeny. 



Tvorba hodnotících kritérií 

MAS Blaník bude při tvorbě kritérií věcného hodnocení využívat hodnotící kritéria, ta budou 

jasně charakterizována a bude stanovena minimální bodová hranice pro splnění věcného 

hodnocení. Návrh kritérií věcného hodnocení, který byl odsouhlasen Výborem zašle MAS 

metodikovi CLLD na krajské pracoviště CRR nejpozději deset pracovních dní před 

vyhlášením výzvy, metodik předá kritéria a svoje připomínky na ŘO, oddělení metodiky, 

nejpozději 5 pracovních dní před vyhlášením výzvy.  

 

Případné připomínky vypořádá Expert IROP (v případě potřeby zastoupen vedoucím 

pracovníkem pro realizaci SCLLD). V případě, že ŘO IROP kritéria schválí, jsou dle Stanov 

předložena ke schválení nejvyššímu orgánu MAS Blaník, kterým je Členská schůze. 

 

Pokud se pro další výzvy tato kritéria nemění, zašle expert IROP (v případě potřeby zastoupen 

vedoucím pracovníkem pro realizaci SCLLD) MAS Blaník metodikovi CLLD na krajské 

pracoviště CRR nejpozději deset pracovních dní před vyhlášením výzvy informaci, že ve 

výzvě použije původní kritéria. 

 

Proces věcného hodnocení 

Pracovník Kanceláře (Expert IROP nebo vedoucí pracovník SCLLD) představí obdržené 

projekty a informuje hodnotitele o stavu naplnění výzvy prostřednictvím předložených 

žádostí, a to na schůzi výběrové komise jím svolané do 10 pracovních dní od ukončení 

kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. Členy výběrové komise kancelář MAS seznámí 

s celým procesem příjmu a kontroly projektů, dále potom s vyhlášenými opatřeními pro 

danou výzvu. Členové komise jsou kromě toho seznámeni i s kritérii bodového hodnocení, 

postupem při bodování a rozhodování o ne/doporučení projektů k financování. Členové 

výběrové komise jsou upozorněni na spoluzodpovědnost za výběr projektů.  

Věcné hodnocení provádí výběrová komise. 

 

Po postoupení projektových žádostí výběrové komisi předseda této komise ve spolupráci s 

kanceláří MAS připraví termíny veřejných obhajob. Členové výběrové komise obdrží od 

kanceláře MAS podklady pro veřejné obhajoby, aby se mohli v dostatečném předstihu 

seznámit se žádostmi. Veřejnou obhajobu řídí předseda výběrové komise. Žadatelé se mohou 

veřejné obhajoby zúčastnit a mohou krátce prezentovat svůj projekt (lhůta cca 5 minut). Bude 

poskytnut prostor pro otázky členů výběrové komise a pro otázky veřejnosti, která může být 

také na veřejných obhajobách přítomna. 

 

Každá žádost o podporu bude hodnocena dvěma nezávislými hodnotiteli (členy Výběrové 

komise), přičemž přidělení projektů bude probíhat za přítomnosti vedoucího zaměstnance 

strategie CLLD a předsedy Výběrové komise losem. Po přidělení projektu hodnotitel na místě 

deklaruje svou nepodjatost a mlčenlivost k příslušnému projektu podpisem Etického kodexu. 

V případě, že vylosovaný hodnotitel bude ve střetu zájmů, oznámí tuto skutečnost předsedovi 

Výběrové komise. Takovýto hodnotitel nesmí hodnotit žádné žádosti o podporu předložené 

do příslušné výzvy. Na základě toho proběhne nový los a to až do té doby, dokud projekt 

nebude přiřazen losem hodnotiteli, který není vůči němu ve střetu zájmů. Hodnocení 

jednotlivých projektů provádí každý hodnotitel v daném termínu samostatně, vyplněním 

hodnotícího formuláře, který je odevzdán kanceláři MAS, přičemž přidělené body musí být 

jasně charakterizované. Ke každému kritériu uvádějí hodnotitelé jasné a srozumitelné 

odůvodnění výsledku hodnocení. 

Komise posoudí splnění jednotlivých kritérií (s výjimkou kritéria Projekt nepřevyšuje výši 

volné finanční alokace na dané opatření a výzvu MAS). Každé bodové hodnocení musí být 



počet bodů uveden přesným číslem (a to i v případě kritérií umožňujících škálové hodnocení). 

MAS stanoví minimální bodovou hranici pro splnění věcného hodnocení, alespoň 50% 

z celkového počtu bodů. 

 

Výstupem věcného hodnocení je seznam projektů v pořadí podle počtu přidělených bodů. 

Projekty, které nedosáhly minimálního počtu bodů stanovených ve výzvě, jsou vyřazeny z 

dalšího hodnocení. V případě shodného bodového hodnocení jsou projekty seřazeny podle 

doplňujících preferenčních kritérií, stanovených ve výzvě, případně Výběrová komise 

rozhodne o zpracování expertního posudku. Z jednání Výběrové komise je vyhotoven zápis, 

který následně programový manažer IROP společně s kontrolními listy vkládá do CSSF14+. 

Výběrová komise představí při jednání Výboru jakožto rozhodovacího orgánu MAS seznam 

předložených žádostí a výsledek předchozího kroku hodnocení. K žádostem se shodným 

počtem bodů doloží expertní posudek. Výbor rozhodne o pořadí shodně hodnocených 

projektů. 

 

Lhůty týkající se věcného hodnocení 

- Hodnocení řádným hodnotitelem/hodnotící komisí bude provedeno do 20 pracovních dnů od 

data nastavení centrálního stavu projektu „PP21 - Žádost o podporu splnila formální 

náležitosti a podmínky přijatelnosti nebo „PP22 - Žádost o podporu splnila formální 

náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění“ (lhůta na nominaci je 2 pracovní dny a lhůta 

na její přijetí je 3 pracovních dnů) 

- Schvalovatel hodnocení provede schválení hodnotících formulářů do 5 pracovních dnů od 

data finalizace hodnocení. U hodnotící komise schválení provede signatář do 5 pracovních dní 

od finalizace hodnocení zapisovatelem. 

- Manažer projektu nastaví stav výsledku hodnocení do 1 pracovního dne po obdržení depeše 

o ukončení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí od schvalovatele 

hodnocení/signatáře hodnocení u hodnotící komise. 

 

Výsledek věcného hodnocení je zapsán do CSSF14+ jmenovaným zapisovatelem, který je 

registrován v systému a to nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení věcného hodnocení. 

Současně s tím zapisovatel do CSSF14+ nahraje zápis z jednání Výběrové komise. Tímto 

zapisovatelem může být jeden z hodnotitelů či vedoucí zaměstnanec strategie CLLD. 

Zapisovatel hodnotící komise zašle interní depeši signatáři s žádostí o kontrolu a podepsání 

zaneseného posudku hodnotící komise. Signatář provede schválení do 5 pracovních dní od 

finalizace hodnocení zapisovatelem 

5. Výběr projektů 
Proces výběru projektů je soubor činností, které jsou vykonávány v období od ukončení 

hodnocení projektů do podepsání právního aktu o poskytnutí podpory. Cílem výběru projektů 

je vybrat takové projekty, které přispějí k plnění cílů SCLLD. Do fáze výběru projektů 

postupují pouze žádosti, které uspěly ve věcném hodnocení. 

K podpoře jsou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení a jejichž souhrnný 

požadavek na dotaci nepřevyšuje výši volné finanční alokace na dané opatření MAS. 

Projekty, které splnily minimální bodovou hranici, ale nemohou být podpořeny z důvodu 

nedostatečné alokace, jsou zařazeny do zásobníku projektů jako náhradníci. Žadatelé jsou 

informováni o možnosti podpory v období do vyhlášení další výzvy. 

Výbor (Rozhodovací orgán MAS) převezme od Výběrové komise MAS pořadí projektů 

v dané výzvě a vybere projekty k realizaci. Z jednání výboru se pořizuje zápis a výstupem je a 



seznam schválených a popř. náhradních projektů. Seznam náhradních projektů obsahuje ty 

projekty, které splnily podmínky hodnocení projektů (minimální bodovou hranici) a byly 

doporučeny k financování, ale není možné je financovat z důvodů vyčerpání alokace na 

výzvu.  

Pokud by nastala situace, že v seznamu náhradních projektů jsou projekty se stejným 

bodovým ziskem z věcného hodnocení, ale alokace výzvy MAS na dané opatření neumožňuje 

podpořit oba dva (příp. všechny, pokud je jich více), pak je v této skupině pro pořadí 

rozhodující okamžik předložení žádosti o podporu v MS2014+; dříve předložená žádost má v 

získání podpory přednost. 

Zápis z jednání Výboru bude zveřejněn na internetových stránkách MAS Blaník, a to 

nejpozději 15 pracovních od data uskutečnění výběru projektů. Řídící orgán následně 

doporučí k financování všechny projekty, které prošly hodnocením a výběrem na úrovni MAS 

Blaník, a které vyhověly kritériím Závěrečného ověření způsobilosti (provádí CRR) 

Žadatel je o ne/schválení své žádosti informován nejpozději do sedmi kalendářních dnů po 

konečném výběru ze strany ŘO. Na webových stránkách MAS Blaník bude vyvěšen seznam 

vybraných projektů i s případnými náhradníky.  

Zodpovědnost za provádění činnosti, za zadávání do MS2014+ a za archivaci ve smyslu 

předávání relevantních dokumentů do archivu má expert IROP a v případě jeho nepřítomnosti 

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. 

6. Přezkum hodnocení projektů 
Žadatel může podat žádost o přezkum proti výsledku v dané fázi hodnocení. Může se jednat o 

hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti nebo věcného hodnocení. Kontrolní orgán 

MAS, konkrétně monitorovací a kontrolní výbor Místní akční skupiny Blaník, z.s., vyřizuje 

žádosti o přezkum hodnocení žádosti o podporu.  

 

Přezkumné řízení zahrnuje:  

• Přijetí žádosti o přezkum příslušné fáze hodnocení a výběru od neúspěšného žadatele o 

podporu  

• Přezkum příslušné části hodnocení, ke které se žádost vztahuje: 

o Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 

o Přezkum věcného hodnocení 

• Podání informace žadateli o výsledku 

7. Postupy pro posuzování projektů 
Za posuzování a potvrzování změn projektů odpovídá programový manažer a vedoucí 

pracovník SCLLD takto: 

• Vliv podstatné změny projektu na výsledek hodnocení projektu – programový 

manažer. 

• Vliv podstatné změny projektu na plnění cílů SCLLD – vedoucí pracovník SCLLD 

 

Postup pro posuzování změn 

Žadatelé budou upozornění při školeních pro příjemce na povinnost předložit návrh změny k 

posouzení MAS. 



Dopad změny na výsledek hodnocení projektu  

Programový manažer srovná popis a dopady změny s údaji z projektové žádosti a posoudí, 

zda by opravený projekt dosáhl nižšího bodového hodnocení a zda by se umístil na nižším 

místě v tabulce hodnocení.  

Případ 1 - Projekt by dosáhl nižšího hodnocení, ale změna by neovlivnila pořadí projektů  

Programový manažer vydá souhlasné stanovisko se změnou.  

Případ 2 - Projekt by dosáhl nižšího hodnocení a změna by ovlivnila pořadí projektu. 

Dopad změny na plnění cílů SCLLD  

Vedoucí pracovník SCLLD posoudí výsledek předchozího kroku ve vztahu k plnění cílů 

SCLLD.  

V případě 1) posoudí, zda se změna dotýká preferenčních kritérií s vazbou na indikátory 

plnění cílů SCLLD. V případě, že ne, vydá souhlasné stanovisko se změnou.  

V případě, že by změna ohrozila plnění indikátorů SCLLD a zároveň byly podpořeny jiné 

projekty, které plnění indikátorů zajistí, vydá souhlasné stanovisko se změnou.  

V případě, že by změna ohrozila plnění indikátorů SCLLD a ostatní podpořené projekty 

plnění indikátorů nezajistí, vydá nesouhlasné stanovisko se změnou.  

Zdůvodněné stanovisko předá Vedoucí pracovník SCLLD ŘO. 

8. Auditní stopa, archivace 
Místní akční skupina Blaník, z.s. je povinna zajistit po dobu určenou právními předpisy ČR 

nebo EU (minimálně do konce roku 2030) uchování veškeré dokumentace, související se 

strategií CLLD a její realizací, a poskytovat informace a dokumentaci, vztahující se k 

integrované strategii, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního 

orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 

státní správy. Zároveň všechny dokumenty týkající se realizace jednotlivých výzev jsou 

evidovány v MS2014+. 

Archivovány budou tyto typy dokumentů:  

• všechny verze interních postupů,  

• výzvy  

• kritéria  

• kontrolní listy,  

• žádosti o podporu,  

• hodnocení,  

• výběr projektu  

• posuzování změn projektů  

 

K podpůrné dokumentaci, která bude archivována, patří:  

• prezentace ze seminářů pro žadatele, 

• prezenční listiny, 

• zápisy z jednání 



Tab. č. 3: Postup archivace jednotlivých dokumentů MAS Blaník 

 

Zdroj: vlastní zpracování MAS 

Za archivaci a zajištění auditní stopy zodpovídá Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD. 

9. Komunikace se žadateli 
Komunikaci se žadateli zajišťuje především Kancelář MAS Blaník. Kancelář organizuje 

semináře pro žadatele a poskytuje průběžné konzultace s cílem pomáhat žadatelům v přípravě 

projektů. Odpovědnou osobou pro komunikaci se žadateli týkající se programového rámce 

IROP je programový manažer (expert IROP), v době jeho nepřítomnosti pak Vedoucí 

zaměstnanec pro realizaci SCLLD.  

9.1 Postupy pro komunikaci se žadateli  

Komunikace se žadateli o podporu probíhá po podání žádosti převážně v MS 2014+.  

 

Pracovníci MAS při komunikaci a informování žadatelů mohou dále využít tyto způsoby 

komunikace:  

webové stránky MAS Blaník, facebook MAS Blaník, Zpravodaj MAS Blaník, dopis/zpráva 

datovou schránkou, poštou doporučeně, emailem s elektronickým podpisem, emailem s 

dokumentem elektronicky podepsaným v příloze, případně osobní předání proti podpisu 

žadatele.  

 



Konzultace a poskytování obecných informací bude probíhat prostřednictvím: 

 osobního jednání, e-mailovou komunikací, telefonickou komunikací, a poskytují je osoby, 

které se nepodílejí na hodnocení projektů a nejsou ve střetu zájmu ve vztahu k žadateli.  

Kontakty a provozní doba kanceláře jsou zveřejněny na webových stránkách spolku: 

www.masblanik.cz. 

9.2 Auditní stopa  

Kancelář MAS Blaník, pod vedením vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, zajišťuje 

soubor administrativních činností pro zajištění dostupnosti relevantních informací a správu 

dokumentů, tzv. auditní stopy. Zajištění auditní stopy spočívá mimo jiné v přípravě, 

procesování a archivaci příslušných dokumentů MAS Blaník, vyplývajících z legislativních 

požadavků a ze stanov spolku (dokumentace z jednání nejvyššího orgánu, povinných orgánů a 

dalších zřízených orgánů spolku). 

Zejména se jedná o přípravu a archivaci dokumentů z jednání povinných a dalších orgánů 

MAS Blaník (Výbor, Výběrová komise, Monitorovací a kontrolní výbor). 

MAS Blaník se při provádění programového rámce SCLLD řídí Metodickým pokynem pro 

využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 a Pravidly zapojení 

místních akčních skupin do jednotlivých operačních programů při implementaci strategie 

CLLD. Kancelář MAS je povinna umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (např. orgány 

státní kontroly, SZIF, CRR, MZe, MMR, MŠMT, MPSV, Evropská komise, Certifikační 

orgán, Evropský účetní dvůr apod.) k ověřování plnění podmínek Pravidel.  

Uvedené postupy jsou blíže specifikovány v požadavcích (metodikách pro realizaci výzev 

prostřednictvím CLLD) jednotlivých řídících orgánů a po vyhlášení výzvy jednotlivých 

operačních programů budou zapracovány ve vnitřním předpisu MAS pro administraci 

SCLLD.  

Auditní stopa je sledována a kontrolována jednak na úrovni vnitřních kontrolních procesů a 

současně je podrobena pravidelnému externímu auditu.  

10. Spolupráce s externími subjekty 
Místní akční skupina Blaník, z.s. má povinnost poskytovat informace a dokumentaci k 

SCLLD zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu 

(dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy), umožnit výkon kontrol a poskytnout součinnost při provádění kontrol.  

Místní akční skupina Blaník, z.s. informuje ŘO o zahájení a výsledku kontrol ze strany výše 

uvedených orgánů pomocí datové schránky na ŘO.  

11. Nesrovnalosti a stížnosti 
Zaměstnanci a členové orgánů MAS Blaník jednají v souladu s Etickým kodexem MAS 

Blaník. Z něj vyplývá i povinnost hlásit podezření na nesrovnalosti nebo trestné činy. V 

souvislosti se SCLLD ohlásí takové podezření ŘO. Tuto povinnost má každý pracovník nebo 

člen orgánu MAS. Při interním projednání bude pořízen písemný záznam a bude součástí 

oznámení ŘO. 

../../../../../../../../../../uzivatel/Downloads/www.masblanik.cz


11.1 Postupy při vyřizování stížností 

Každý podnět na ověření správného, objektivního, transparentního a nediskriminačního 

postupu musí MAS prošetřit. 

Stížnost lze podat písemně nebo elektronicky (e-mailem). U ústních stížností se sepíše 

písemný záznam na standardizovaný formulář MAS.  

Z obsahu stížnosti musí být patrné:  

• kdo ji učinil,  

• kdo a co je předmětem stížnosti, 

• případné návrhy na nápravu. 

 

Jestliže stížnost postrádá některé informace, je stěžovatel vyzván vedoucím pracovníkem 

SCLLD nebo programový manažerem k jejich doplnění ve stanovené lhůtě. Stěžovatele 

poučí, že pokud nejasnosti, které by bránily dalšímu postupu, neodstraní, stížností se dále 

nebude zabývat a bude odložena. Odložení stížnosti s odůvodněním se zaznamená do spisu 

archivovaného na sdíleném disku.  

Anonymní stížnosti nebudou prošetřovány.  

Stížnosti se doručují/předávají Vedoucímu pracovníkovi SCLLD případně programovému 

manažerovi. Stížnost je primárně projednána s pracovníkem nebo orgánem, proti jehož 

činnosti je vedena. Pokud je stěžovatel nespokojen s vyřízením stížnosti, je odvolacím 

orgánem MAS Monitorovací a kontrolní výbor. 

Lhůty a vyrozumění o vyřízení stížnosti  

• MAS Blaník jakožto nositel integrovaného nástroje podanou stížnost vyřídí v nejkratší 

době nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího doručení. 

• Stanovenou lhůtu lze překročit, nelze - li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné 

pro vyřízení stížnosti. 

• V uvedené lhůtě musí být stěžovatel vyrozuměn o vyřízení stížnosti. Ve vyrozumění je 

uvedeno, zda podaná stížnost byla shledána důvodnou, částečně důvodnou či 

nedůvodnou. MAS Blaník jakožto nositel integrovaného nástroje se ve vyjádření 

vyjádří ke všem bodům stížnosti.  

• V odůvodnění vyřízení MAS Blaník uvede, o které skutečnosti a právní předpisy se 

opírá a uvede informace o přijatých opatřeních k nápravě. 

• Byla - li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, MAS Blaník učiní 

nezbytná opatření k nápravě. 

• Důvodná nebo částečně důvodná stížnost je považována za vyřízenou, jakmile byla 

učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných nedostatků a stěžovatel o nich byl 

vyrozuměn. Nedůvodná stížnost je vyřízena vyrozuměním stěžovateli. 



Příloha č. 1: Etický kodex  

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) žádostí o 

podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) nebo z Programu 

rozvoje venkova (dále jen „PRV“), případně Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“) 

přijímám následující ustanovení (dále také „Etický kodex“).  

 

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného 

zájmu s jeho/jejím zájmem osobním; tj.: jedná objektivně a nestranně. Za osobní zájem je 

považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné 

osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na 

základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného 

prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.  

2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci 

implementace IROP, PRV, ESF pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. 

Hodnotitel/hodnotitelka musí zachovat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v 

průběhu výkonu hodnocení dozvěděl/a.  

3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, 

oznámí tuto skutečnost Místní akční skupině Blaník, z.s. a na hodnocení se nepodílí.  

4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o 

podporu nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či 

zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost 

neprodleně Místní akční skupině Blaník, z.s. a nebude se žádným způsobem podílet na 

hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání týkající se tohoto projektu či jej 

jakýmkoliv způsobem ovlivňovat. Hodnotitel/hodnotitelka se zároveň nemůže podílet ani 

na hodnocení jiných projektů v dané výzvě.  

 

Dary a výhody  
1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná 

zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.  

2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do 

postavení, ve kterém je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí 

přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.  

3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem 

spojenou s jeho/její činností.  

4. Při výkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by 

ho /ji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.  

5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, 

odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje Místní akční skupinu Blaník, z.s.  

 

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v 

tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do 

tohoto Etického kodexu zahrnuty.  

 

Jméno a příjmení:  

Datum podpisu:       ………………………….………….  

podpis 



Příloha č. 9 (Interní postupy PRV) 

 

      

      

      

      

      PRV                  



 

Preambule  
 
Interní postupy Místní akční skupiny Blaník, z.s. plní funkci vnitřní směrnice pro vyhlašování 

výzev, hodnocení a výběr projektů při realizaci SCLLD v rámci programového rámce 

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) 

a Evropského sociálního fondu (ESF) v programovém období 2014-2020 (dále jen „Interní 

postupy“). Tento dokument byl vytvořen v souladu se stanovenými předpisy řídících orgánů, 

metodickými pokyny MMR, Stanovami spolku v souladu se Strategií komunitně vedeného 

místního rozvoje na území Místní akční skupiny Blaník, z.s. na roky 2014-2020 (dále jen 

„SCLLD“).  

 

Výchozí dokumentace související s procesem tvorby interních postupů MAS:  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013, 

o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 

venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006  

- Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–

2020 v aktuálním znění (dále MPIN)  

- Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014–

2020  

- Metodika pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce 

Programu rozvoje venkova, který je součástí Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje 

- Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu 

rozvoje venkova na období 2014 - 2020, Operace 19.2.1 - Podpora provádění operací 

v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „Pravidla pro 

žadatele“) 

- Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie 

budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, Opatření 

19 - Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD - komunitně 

vedený místní rozvoj), (dále jen „Pravidla MAS“) 

- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník (dále jen 

„SCLLD“) 

- Akceptační dopis 

 

Interní postupy MAS byly zpracovány kanceláří MAS, která zajišťuje realizaci SCLLD a byly 

schváleny příslušnými orgány MAS v souladu se Stanovami a Standardizací MAS. Interní 

postupy schvaluje ŘO před vyhlášením první výzvy MAS a při každé jejich změně.  
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12. Identifikace MAS  
 

Název MAS MAS Blaník, z.s.  

Právní subjektivita  Zapsaný spolek  

Adresa  Palackého náměstí 65, Vlašim, PSČ 258 01  

Kontaktní údaje  Vedoucí pracovník pro SCLLD: Lucie Jeřábková  

Tel.: 735 046 027, e-mail: kancelar@masblanik.cz  

Statutární orgán: Mgr. Renata Vondráková, 

předsedkyně  

Tel.: 604 540 583, e-mail: info@masblanik.cz  

Web  www.masblanik.cz  

13. Administrativní kapacity 
 

Administrativní kapacity Místní akční skupiny Blaník tvoří kancelář MAS Blaník v čele s Vedoucím 

pracovníkem pro realizaci SCLLD a orgány MAS Blaník dle platných Stanov a podmínek Standardizace MAS. 

2.1 Provádění strategie SCLLD   

Nositelem SCLLD je MAS Blaník, z.s.  

Odpovídá za:  

• naplňování principu partnerství veřejného a soukromého sektoru při rozvoji území,  

• koordinaci aktivit místních aktérů v území,  

• schválení integrované strategie a postupů pro implementaci,  

•  interní směrnice,  

• schválení harmonogramu výzev (prostřednictvím Výboru),  

• výběr vhodných projektů pro plnění cílů SCLLD (prostřednictvím Výběrové komise a Výboru),  

• monitoring a evaluaci plnění SCLLD jako celku a schválených cílových hodnot (prostřednictvím 

Kontrolního a monitorovacího výboru a Výboru),  

• řízení a koordinaci realizace SCLLD (prostřednictvím Kanceláře).  

 

2.2 Vymezení pravomocí a odpovědnosti osob a orgánů zapojených do hodnocení a 

výběru projektů  

Pravomoci a odpovědnosti ve vztahu k realizaci SCLLD určují Stanovy MAS Blaník, které byly podkladem pro 

vydání osvědčení o standardizaci MAS a jsou k dispozici k nahlédnutí zde:  

http://www.masblanik.cz/Portals/8/ustavzj%C3%ADc%C3%AD%20doku,%20%C5%99%C3%A1dy/Stanovy_

platne_22_09_15.pdf 
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Struktura vedení a řízení MAS Blaník. 

 

 

Základní rozdělení pravomocí a odpovědnosti:  

 

Členská schůze  

Členská schůze je nejvyšší orgán spolku a je tvořena všemi partnery MAS Blaník, přičemž veřejný sektor ani 

žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Jednání členské schůze je upraveno 

jednacím řádem, je-li členem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak 

právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.  

Členská schůze odpovídá za provádění SCLLD na území MAS Blaník.  

Ke svěřeným kompetencím Členské schůze patří tyto aktivity:  

• volba členů jednotlivých orgánů MAS Blaník (Výbor MAS Blaník, Výběrová komise, Monitorovací a 

kontrolní výbor) a určení pravomocí a rozsahu působnosti těchto orgánů.  

• schválení SCLLD – distribuce veřejných finančních prostředků, schvaluje způsob hodnocení a výběru 

projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů (kriteria formálních náležitostí, přijatelnosti a 

kriteria věcného hodnocení), schvaluje rozpočet MAS 

• realizace SCLLD na území MAS Blaník 

• schválení jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů MAS  
 

Podrobnější popis činnosti Členské schůze MAS Blaník, jako nejvyššího orgánu spolku je popsán ve Stanovách 

Místní akční skupiny Blaník, z.s.  
 
 

Výbor MAS Blaník  

Výbor MAS Blaník (dále jen Výbor) představuje rozhodovací orgán, jehož členové jsou voleni z partnerů 

MAS Blaník. Při sestavování tohoto orgánu musí být opět naplněna podmínka – veřejný sektor ani žádná ze 

zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv. Předsedu a místopředsedy volí Výbor z 



 

 

řad svých členů. Člen Výboru nesmí zastávat další funkci ve Výběrové komisi či Monitorovacím a kontrolním 

výboru.  

K výhradním oprávněním Výboru patří například:  

• schvalování harmonogramu výzev k podávání žádostí při realizaci SCLLD MAS Blaník, včetně 

způsobu hodnocení a výběru podpořených projektů 

• stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu, při rozhodování o výběru 

projektů náleží minimálně 50% hlasovacích práv členům zastupujícím soukromý sektor 

• na návrh Monitorovacího a kontrolního výboru schvaluje indikátorový a evaluační plán SCLLD  

• schvalování dalších vnitřních předpisů a směrnic MAS Blaník, které nejsou v kompetenci Členské 

schůze  
 

Celkový výčet oprávnění a výhradních činností Výboru MAS Blaník, jako rozhodovacího orgánu spolku je 

popsán ve Stanovách Místní akční skupiny Blaník, z.s.  
 

Předseda a místopředsedové  

Předseda je statutárním orgánem spolku, který zastupuje spolek navenek a koordinuje jeho činnost. Dále 

svolává a řídí zasedání Výboru a rozhoduje o všech záležitostech, jež nejsou zákonem a Stanovami vyhrazeny 

Členské schůzi nebo jinému orgánu. Ve své funkci, stejně jako ostatní členové Výboru, setrvává 2 roky. Po tuto 

dobu se nesmí stát členem Výběrové komise ani Monitorovacího a kontrolního výboru. Předseda rozhoduje o 

všech záležitostech spolku, které nejsou zákonem a Stanovami vyhrazeny Členské schůzi nebo jinému orgánu. 

Předseda plní usnesení Členské schůze a Výboru a odpovídá jim za svou činnost.  

Do působnosti Předsedy patří zejména tyto aktivity:  

• vedení administrativních záležitostí činnosti Spolku a sledování a vyhodnocování postupu realizace 

strategie Spolku  

• příprava rozpočtu MAS Blaník - není uvedeno ve Stanovách MAS! 

• dohled nad realizací jednotlivých projektů 

• zajištění finančních prostředků k financování činnosti Spolku  - není uvedeno ve Stanovách MAS! 
 

Místopředsedové, plní funkci Předsedy v případě, že Předseda není schopen vykonávat svoji funkci. Celkově 

jsou v rámci Spolku voleni 2 místopředsedové, kteří spolupracují s předsedou na plnění cílů Spolku. 

 

Celkový výčet aktivit v působnosti Předsedy a Místopředsedů MAS Blaník, jako statutárního orgánu Spolku 

definují Stanovy Místní akční skupiny Blaník, z.s.  
 

 

Monitorovací a kontrolní výbor 

Funkci revizního a dohledového orgánu Spolku plní Monitorovací a kontrolní výbor, který rovněž vykonává 

monitoring projektů realizovaných v rámci SCLLD. Monitorovací a kontrolní výbor má celkem 3 členy volené 

Členskou schůzí z řad členů Spolku na dobu 1 roku. Ze svého středu si volí Předsedu monitorovacího a 

kontrolního výboru, který zastupuje Monitorovací a kontrolní výbor navenek a svolává a řídí její zasedání. 

Monitorovací a kontrolní výbor provádí každoročně kontrolu hospodaření Spolku a monitoring SCLLD. 

Členství v Monitorovacím a kontrolním výboru je neslučitelné s členstvím v jiných orgánech spolku.  

K aktivitám Monitorovacího a kontrolního výboru patří:  

• dohlíží na to, že Spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a 

SCLLD  

• kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování žádostí o 

přezkum proti hodnocení projektových žádostí  

• posuzuje a kontroluje, zda nedochází ke střetu zájmů (není ve Stanovách-doplnit) 

• zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu 

orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD) 

 



 

 

Celkový výčet funkcí v působnosti Monitorovacího a kontrolního výboru, jako revizního a dohledového orgánu 

Spolku definují Stanovy MAS Blaník, z.s.  

 
 

Výběrová komise  

Výběrová komise je orgánem zřízeným pro výběr projektů naplňujících SCLLD. Dle Stanov spolku čítá 

minimálně 5 členů volených Členskou schůzí na 1 rok ze subjektů prokazatelně místně působících na území 

MAS Blaník. Rovněž ve Výběrové komisi platí, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí 

představovat více než 49 % hlasovacích práv. Zároveň platí, že člen Výběrové komise nemůže vykonávat další 

funkci v rámci Výboru ani Monitorovacího a kontrolního výboru. Výběrová komise je povinna ze svých členů 

zvolit svého předsedu. 

K činnostem Výběrové komise patří:  

• věcné hodnocení a předvýběr projektů na základě objektivních kritérií schválených Členskou schůzí. 

Navrhuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty a přínosu těchto operací k plnění záměrů 

SCLLD. 

 

Popis Výběrové komise, její složení a volbu popisují Stanovy MAS Blaník, z.s. a způsob jednání upravuje 

jednací řád.  

 

Kancelář MAS Blaník  

Kancelář MAS Blaník je výkonnou administrativní jednotkou, která realizuje činnosti k naplnění poslání MAS 

Blaník. Kancelář plní pokyny Výboru a Předsedy a zodpovídá se Výboru a Předsedovi. V čele kanceláře stojí 

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, jedná se o osobu určenou Výborem, která je odpovědná za 

realizaci SCLLD. Kancelář je odpovědná Členské schůzi a plní pokyny Výboru a Předsedy. Další zaměstnanci 

podléhající vedoucími pracovníkovi jsou asistent kanceláře, expert IROP, expert ESF a expert PRV. 

K činnostem kanceláře patří: 

• zajišťuje komunikaci se žadateli a poskytuje bezplatné konzultace při příjmu žádostí a při realizaci 

projektů IROP (i dalších operačních programů) administrovaných v rámci MAS. 

• naplňování poslání spolku a zajištění služeb v rozsahu dle Stanov spolku a má definovanou personální 

kapacitu pro realizaci SCLLD. 

2.3 Pracovní úvazky 

Počty pracovníků (zaměstnanců) kanceláře MAS jsou proměnlivé a mění se dle náročnosti pracovních činností 

při zajišťování realizace SCLLD. Suma přepočtených úvazků zaměstnanců kanceláře MAS Blaník v rámci 

zajištění podpůrných a provozních činností a při animačních činnostech SCLLD se pohybuje v rozmezí od 1 do 

6 úvazků. 



 

 

 

 

 

Název funkce: Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD 

Organizačně podléhá: Předsedovi Spolku  

Zaměstnanec na pracovní smlouvu, který koordinuje a zabezpečuje veškeré práce na realizaci SCLLD a 

archivaci dokumentů. Vedoucí zaměstnanec jedná za organizaci v rámci naplňování SCLLD s řídícími orgány 

operačních programů (dále OP), provádí činnosti vyplývající z obecných a specifických pravidel řídícího 

orgánu (dále ŘO). 

 

Náplň práce: 

• Vedení kanceláře MAS Blaník, z.s. 

• Administrace projektů v systému ISKP, CSSF14+, MS2014+ 

• Vyhlašování výzev pro území MAS Blaník v dotačním programu IROP a pomoc s vyhlašováním výzev 

v ostatních programech (OPZ A PRV) 

• Administrace žádosti na provoz MAS Blaník 

• Konzultační, animační a poradenské činnosti při přípravě projektů, podán žádosti o dotace, realizací 

projektů a kontrolní činnosti pro žadatele v území MAS Blaník 

• Tvorba plánu a spolupráce na organizaci souvisejících vzdělávacích akcí 

• Odpovídá za přípravné, podpůrné a provozní činnosti, zpracování podkladů pro vyhlášení výzvy, 

kontrolu a administraci žádostí, včetně žádostí o změnu, provádí hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti a komunikuje se žadateli. 

• schvaluje hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, které provádějí jiní programoví manažeři. 

• zodpovědný za přípravu podkladů pro vyhlášení Výzev MAS (text výzvy, interní postupy, kritéria pro 

hodnocení, harmonogram výzev, časové parametry, alokace). 

 

 

Název funkce: Programový manažer IROP 

Organizačně podléhá: Vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD  

Odpovídá za přípravné, podpůrné a provozní činnosti, zpracování podkladů pro vyhlášení výzvy, kontrolu a 

administraci žádostí, včetně žádostí o změnu, provádí hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a 

komunikuje se žadateli. 

Programový manažer IROP zastupuje Programového manažera OPZ popř. PRV a vykonává tak všechny 

činnosti, které má ve svých kompetencích Programový manažer OPZ popř. PRV, pokud Programový manažer 

OPZ popř. PRV není přítomen.  



 

 

V případě nepřítomnosti Programového manažera OPZ, PRV provádí Programový manažer také hodnocení 

formálních náležitostí a přijatelnosti.  

 

Název funkce: Programový manažer PRV 

Organizačně podléhá: Vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD  

Odpovídá za přípravné, podpůrné a provozní činnosti, zpracování podkladů pro vyhlášení výzvy, kontrolu a 

administraci žádostí, včetně žádostí o změnu, provádí hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a 

komunikuje se žadateli. 

Programový manažer zastupuje Programového manažera IROP popř. OPZ a vykonává tak všechny činnosti, 

které má ve svých kompetencích Programový manažer IROP popř. OPZ, pokud Programový manažer IROP 

popř. OPZ není přítomen.  

V případě nepřítomnosti Programového manažera IROP popř. OPZ provádí Programový manažer PRV také 

hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.  

 

Název funkce: Programový manažer OPZ 

Organizačně podléhá: Vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD  

Odpovídá za přípravné, podpůrné a provozní činnosti, zpracování podkladů pro vyhlášení výzvy, kontrolu a 

administraci žádostí, včetně žádostí o změnu, provádí hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a 

komunikuje se žadateli. 

Programový manažer OPZ zastupuje Programového manažera PRV a vykonává tak všechny činnosti, které má 

ve svých kompetencích Programový manažer PRV, pokud Programový manažer PRV není přítomen.  

V případě nepřítomnosti Programového manažera PRV provádí Programový manažer OPZ také hodnocení 

formálních náležitostí a přijatelnosti.  

 

Název funkce: Animační pracovník šablon OP VVV 

Organizačně podléhá: Vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD  

Zajišťuje veškeré animační činnosti SCLLD v území, realizuje výměnu zkušeností s dalšími subjekty v území. 

Úzce spolupracuje s programovým manažerem IROP.  

 

Název funkce: Účetní - zajištěno externí službou  

2.4 Využití externích expertů 

 V současné době pro výzvy PRV nepředpokládáme využití externích expertů. 

2.5 Ošetření střetu zájmů 

Zajištění transparentnosti a nediskriminace, včetně ošetření střetu zájmů na úrovni MAS vychází z 

Implementační části SCLLD MAS Blaník. 

 

Střet zájmů vzniká, dojde-li ke střetu veřejného zájmu (využití integrovaného nástroje) a osobního zájmu. Za 

osobní zájem se považuje jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí 

blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, 

výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.  

Za střet zájmů je vždy považováno, pokud osoba podílející se na hodnocení a výběru projektů:  

- je manželem, rodičem, dítětem, sourozencem žadatele,  

- je skutečným majitelem či spolumajitelem žadatele,  

- je statutárním zástupcem žadatele nebo má plnou moc k jeho zastupování,  

- je starostou, místostarostou či zastupitelem obce, která je žadatelem,  

- se  podílela na zpracování žádosti o podporu,  

- je jinak zainteresována na předkládaném projektu.  

 



 

 

Postupy pro hodnocení a výběr projektů na úrovni MAS musí být nediskriminační a transparentní, zejména 

musí splňovat tyto podmínky:  

 

• Postupy MAS pro hodnocení a výběr projektů (včetně uvedení opravných prostředků) jsou zveřejněny 

na internetových stránkách www.masblanik.cz.  

• Dle stanov MAS a podmínek Standardizace MAS nesmí mít veřejná správa ani žádná z jednotlivých 

zájmových skupin při rozhodování o výběru projektů více než 49 % hlasů,  

• MAS stanoví postupy k zamezení střetu zájmů, které splňují minimálně tyto podmínky:  

a) všechny osoby zapojené do hodnocení a výběru projektů musí podepsat před zahájením hodnocení etický 

kodex (viz. Příloha č. 1), který obsahuje minimálně závazek nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a 

vyloučení střetu zájmů; odpovědnost za podepsání etického kodexu všemi hodnotiteli a za pořízení zápisu 

z jednání Výběrové komise má její předseda; odpovědnost za pořízení zápisu z jednání Členské schůze a 

etického kodexu při výběru žádostí má její předseda. 

b) šetření ke střetu zájmů: před zahájením věcného hodnocení každý člen hodnotitelské komise podepíše 

prohlášení o tom, že byl seznámen se seznamem projektových žádostí pro hodnocení, a že mezi nimi není 

projekt, ke kterému by byl ve střetu zájmů podle bodu c) či d)  

c) osoby, které jsou ve vztahu k určitému projektu ve střetu zájmů, se nesmí podílet na hodnocení a 

výběru daného projektu ani ostatních projektů, které danému projektu při výběru projektů konkurují,  

d) v případě hodnocení a výběru projektů, kde je žadatelem MAS, se nesmí osoby, které připravovaly 

projekt, podílet na hodnocení a výběru projektů v dané výzvě,  

e) orgány MAS provádějící hodnocení a výběr projektů svá rozhodnutí a stanoviska vždy zdůvodňují tak, 

aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno,  

f) z jednání odpovědných orgánů MAS provádějících hodnocení a výběr projektů je vždy pořízen písemný 

zápis, který musí obsahovat minimálně následující informace: datum a čas začátku jednání, jmenný 

seznam účastníků (včetně uvedení subjektu, který zastupují), přehled hodnocených projektů a jejich 

bodové hodnocení (přílohou zápisu jsou bodovací protokoly všech projektů, které obsahují zdůvodnění 

přiděleného počtu bodů u každého preferenčního kriteria) 

g) MAS je povinna zveřejnit na svých internetových stránkách seznam vybraných a nevybraných žádostí 

k financování minimálně v rozsahu: název žadatele, IČ, název projektu, místo realizace projektu (NUTS2), 

název nebo číslo příslušné Fiche a bodový zisk, a to nejpozději do 5 pracovních dní od schválení výběru 

projektu Výborem MAS. 

 

V procesu kontroly, hodnocení a výběru projektů nesmí docházet ke střetu zájmů v žádné fázi hodnocení a 

výběru projektů.  

V rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti se hodnotitel zdrží takového jednání, které by vedlo 

ke střetu veřejného zájmu s jeho zájmem osobním; tj.: jedná nestranně. Za osobní zájem je považován jakýkoliv 

zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo 

právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání 

majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v jejich prospěch. V případě, že má hodnotitel 

osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí tuto skutečnost Vedoucímu zaměstnanci pro realizaci 

SCLLD a na hodnocení se nepodílí. 

V případě, že je hodnotitel předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo se na zpracování podílel, 

nebo jej s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto 

skutečnost neprodleně Vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD a nebude se žádným způsobem podílet na 

hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání týkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem 

ovlivňovat.  

 

V rámci věcného hodnocení budou projekty hodnoceny tak, aby jeden projekt hodnotili min. 3 hodnotitelé. 

Hodnotitel, tzn. člen Výběrové komise, který bude projekt hodnotit, nebude žádným z výše uvedených způsobů 

zainteresován na příslušném projektu. Hodnotitel, u nějž by evidentně mohlo dojít ke střetu zájmu, oznámí 



 

 

Předsedovi Výběrové komise a Vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD osobní zájem k hodnoceným 

projektům a nepodílí se na hodnocení daného projektu, ani projektů přímo konkurujících v rámci Výzvy. 

Je povinností Výběrové komise zaznamenat střet zájmu do zápisu ze zasedání orgánu.  

V případě nejasností a sporných výkladů o střetu zájmů se Předseda Výběrové komise může obrátit na 

Monitorovací a kontrolní výbor, která věc posoudí a o svém rozhodnutí informuje Výbor a Předsedu Výběrové 

komise. 

 

14. Komunikace MAS/SZIF se žadateli/příjemci dotace  
 

Základním komunikačním nástrojem mezi SZIF a žadateli/příjemci dotace je Portál Farmáře. Ze strany SZIF 

jsou žadateli/příjemci dotace do schránky na Portál Farmáře zasílány informace o průběhu administrace 

podaných žádostí. V případě dokumentů a formulářů, pro které není nastaveno primárně elektronické podání 

přes Portál Farmáře, je jejich podání možné elektronicky z datové schránky žadatele/příjemce dotace, poštou 

nebo osobně či prostřednictvím MAS na Podatelně příslušného RO SZIF.  

 

Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze registrovaní žadatelé a příslušná MAS. Žadatel může 

získat registraci, resp. uživatelské jméno a heslo na Portál Farmáře osobním podáním žádosti na místně 

příslušném RO SZIF nebo na CP SZIF – bližší informace a podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách 

www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.  

 

Komunikace mezi MAS a žadatelem probíhá zejména prostřednictvím zveřejňování informací na internetových 

stránkách MAS, osobních konzultací, e-mailové korespondence, telefonických konzultací, seminářů pro 

žadatele a příjemce. Veškeré potřebné údaje pro poskytování konzultací (např. kancelář MAS, konzultační 

hodiny, kontaktní údaje) a informace týkající se výzev, hodnocení a výběru projektů jsou zveřejněny a 

průběžně aktualizovány na webových stránkách MAS.  

 

V případě informování a vyzývání žadatele v rámci administrace projektu je nutné zaslat dopis/zprávu datovou 

schránkou, poštou doporučeně nejlépe s dodejkou, e-mailem  

s elektronickým podpisem, e-mailem s dokumentem elektronicky podepsaným v příloze, případně předat 

osobně proti podpisu žadatele.  

 

Odpovědnou osobou za organizaci komunikace se žadateli a dalšími aktéry je vedoucí pracovník CLLD. Za 

věcný obsah komunikace s žadateli a dalšími aktéry odpovídají manažeři jednotlivých programových rámců. 

 

15. Příprava a vyhlášení výzvy MAS  
 

4.1 Vyplnění formuláře Fiche a tvorba kritérií pro výběr projektů 

Po schválení programového rámce PRV vygeneruje MAS všechny své Fiche přes Portál farmáře. MAS do 

formuláře Fiche doplní indikátory výstupu a výsledků a v souladu s principy pro stanovení preferenčních 

kritérií doplní konkrétní kritéria včetně bodového ohodnocení a vysvětlení. Následně Fiche zašle ke kontrole na 

SZIF.  

 

Preferenční kritéria musí být nediskriminační, transparentní a v souladu s principy pro stanovení 

preferenčních kritérií dle schváleného Programového rámce PRV SCLLD. Preferenční kritéria posuzují 

projekty dle přínosu k plnění SCLLD.  

http://www.szif.cz/


 

 

 

Preferenčních kritéria je nutné projednat a schválit Výběrovou komisí MAS a následně Členskou schůzí MAS 

před první výzvou každé Fiche a dále pak při jejich každé změně. Před vyhlášením výzvy jsou odsouhlasena 

RO SZIF. Konkrétní preferenční kritéria může MAS upravit před každou další výzvou, a to do podání žádosti o 

potvrzení výzvy na RO SZIF. Preferenční kritéria jsou zveřejněna na webových stránkách MAS ve výzvou 

vypsaných Fichích.  

Kritérii přijatelnosti se rozumí realizace projektu na území MAS Blaník, z.s. a soulad projektu se schválenou 

SCLLD (nutno uvést odkaz na příslušnou část SCLLD). Další kritéria přijatelnosti stanovují Pravidla pro 

operaci 19.2.1, část C. Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků.   

 

4.2 Vyhlášení výzvy 

MAS je povinna podat prostřednictvím Portálu Farmáře Žádost o potvrzení výzvy MAS na RO SZIF. Výzva 

může být vyhlášena až po kladném výsledku kontroly. Tuto potvrzenou výzvu nelze měnit. Spolu s informací o 

kladném výsledku kontroly výzvy je pro žadatele zpřístupněn formulář Žádosti o dotaci v softwarovém nástroji, 

který je platný pouze pro danou výzvu MAS.  

 

Veškerou administraci spojenou s výzvou a projekty zajišťují programoví manžeři/experti MAS a vedoucí 

pracovník pro realizaci SCLLD. Výzvy k podávání žádostí schvaluje Výbor MAS, jakožto rozhodovací orgán 

organizační složky MAS.  

MAS vyhlašuje výzvu zveřejněním textu výzvy a navazující dokumentace na internetových stránkách 

http://www.masblanik.cz/, a to nejpozději k datu vyhlášení výzvy. 

Kancelář MAS Blaník zpracovává znění výzvy včetně veškeré dokumentace pro žadatele a příjemce, poskytuje 

potřebnou pomoc a informace žadatelům. Odpovědnost za zpracování harmonogramu výzev a jeho odeslání na 

řídící orgán PRV, za vyhlášení a uveřejnění výzev má vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.  

 

V jeden okamžik může být vyhlášena pouze jedna výzva MAS z PRV. Další Žádost o potvrzení výzvy lze 

podat až po zaregistrování všech projektů z předchozí výzvy na RO SZIF.  

Výzva musí být vždy v souladu s příslušnými Fichemi, SCLLD, Programovým rámcem PRV a Pravidly pro 

operaci 19.2.1. 

Text výzvy MAS je základním dokumentem obsahujícím informace o podmínkách pro získání podpory, 

obsahuje minimálně následující:  

 

• číslo výzvy MAS, název MAS, název programu, název SCLLD, územní vymezení  

• datum vyhlášení výzvy MAS, datum zahájení příjmu žádostí o podporu, datum ukončení příjmu žádostí 

o podporu, termín registrace na RO SZIF  

• místo podání žádostí, kontaktní údaje  

• seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace  

• postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu  

• výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů  

• výčet povinných a nepovinných příloh  

• údaje o poskytování konzultací a seminářů pro žadatele  

• odkaz na popis způsobu výběru projektů na MAS (Interní předpisy)  

• odkaz na Pravidla pro operaci 19.2.1  

 

Podrobný obsah Fichí je přílohou výzvy. 

 

Časové podmínky stanovené výzvou musí respektovat níže uvedené lhůty:  

http://www.masblanik.cz/


 

 

• datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve 4 týdny po datu vyhlášení výzvy  

• příjem Žádostí o dotaci na MAS musí trvat minimálně 2 týdny  

• text výzvy (včetně navazující dokumentace) musí být zveřejněn na webových stránkách MAS Blaník do 

konce doby udržitelnosti všech projektů nebo do předložení závěrečné zprávy o provádění programu 

podle toho, co nastane později  

• Nejpozději týden před ukončením příjmu Žádostí o dotaci budou uspořádány informační semináře pro 

žadatele/příjemce. Termíny seminářů budou zveřejněny na internetových stránkách MAS minimálně 

dva týdny před konáním semináře. Od vyhlášení výzvy do ukončení příjmu Žádostí poskytují manažeři 

MAS individuální konzultace.  

 

Odpovědnou osobou za vyhlášení výzvy a uspořádání seminářů pro žadatele je vedoucí zaměstnanec pro 

SCLLD. 

16. Administrace žádosti o dotaci  
 

5.1 Příjem žádosti o dotaci 

Příjem a administrování Žádostí o podporu provádějí pracovníci kanceláře (manažeři) MAS. Příjem a 

administrace Žádosti probíhá dle postupů stanovených Pravidly pro operaci 19.2.1 a Pravidly pro MAS, jež jsou 

zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.  

 

Žádost o dotaci musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu Farmáře. Žadatel Žádost vyplní a předá 

včetně všech povinných, příp. nepovinných příloh na MAS v elektronické podobě a ve formátu *.pdf na CD, 

USB disku nebo prostřednictvím e-mailu (vybrané dokumenty vzhledem k jejich velikosti nebo formátům je 

možné předložit i v listinné podobě), a to v termínu stanoveném výzvou MAS.  

Příjem žádostí probíhá po dobu minimálně 2 týdnů v kanceláři MAS.  

 

Žádost o dotaci se podává/registruje samostatně za každou Fichi. Za danou Fichi v dané výzvě MAS je možné 

podat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele na stejný předmět dotace. 

MAS Žádost o dotaci vytiskne a žadatel ji před pracovníkem MAS podepíše. Pokud žadatel podává Žádost o 

dotaci prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců (plná moc nemusí být úředně ověřena), musí zmocněný 

zástupce k Žádosti o dotaci předložit zvlášť vytištěná čestná prohlášení s ověřeným podpisem žadatele, 

případně statutárního orgánu žadatele v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a 

podepisování za příslušnou právnickou osobu.  

 

Za datum podání Žádosti se považuje datum jejího podpisu před pracovníkem MAS.  

 

O podání Žádosti o dotaci včetně příloh na MAS obdrží žadatel písemné Potvrzení příjmu Žádosti o dotaci 

ihned po podepsání Žádosti o dotaci, které podepíše pracovník MAS a žadatel. Na potvrzení je uvedeno datum 

a čas podání žádosti, počet stran žádosti a počet příloh. Jeden výtisk potvrzení obdrží žadatel, druhý zůstává v 

kanceláři MAS.  

 

MAS je povinna zveřejnit na svých internetových stánkách seznam přijatých žádostí minimálně v rozsahu: 

název žadatele, IČ, místo realizace projektu (NUTS2), název projektu, název nebo číslo příslušné Fiche, a to 

nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení příjmů žádostí na MAS. 

 



 

 

5.2 Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti 

Projektové žádosti o podporu zaregistrované do výzev SCLLD MAS Blaník nejprve procházejí 

administrativní kontrolou (kontrola úplnosti žádosti a příloh), kontrolou přijatelnosti a kontrolou dalších 

podmínek vztahujících se pro daný projekt. Výsledky kontrol jsou zaznamenávány do kontrolních listů. Tím je 

zajištěna transparentnost a jednotný přístup ke všem žadatelům.  

 

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti jsou prováděny pracovníky Kanceláře MAS dle postupu 

stanoveného Pravidly pro operaci 19.2.1 a při uplatnění pravidla čtyř očí (tj. nezávislé hodnocení, resp. 

překontrolování dvěma osobami). Tito hodnotitelé nesmí hodnocení provádět společně, ani jej nesmí spolu 

konzultovat. Osoby, které konzultují projekty žadatelů (např. manažer programového rámce), nemohou 

hodnotit žádosti o podporu. Tj. toto hodnocení v rámci kanceláře MAS mohou provádět dva jiní pracovníci, 

např. administrativní pracovník a vedoucí pracovník CLLD nebo manažeři jiných programových rámců.  

 

V případě, že při administrativní kontrole zjistí MAS, že je nutné opravit nedostatky, vyzve žadatele s pevně 

daným termínem k doplnění Žádosti o dotaci, minimálně však 5 pracovních dní. Žadatel může provést opravu 

maximálně dvakrát. V případě nedoplnění ve stanoveném termínu ukončí MAS administraci dané Žádosti o 

dotaci z důvodu nesplnění podmínek Pravidel pro předložení Žádosti o dotaci.  

 

V rámci hodnocení přijatelnosti probíhá tzv. veřejná obhajoba, tj. osobní představení projektu žadatelem 

hodnotitelům.  

 

Kancelář MAS dále zpracovává podklady pro jednání Výběrové komise MAS Blaník a Členské schůze MAS 

Blaník. Tyto činnosti Kanceláře MAS zajišťuje především manažer daného programového rámce a 

administrativní pracovník.  

 

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti jsou dokončeny do 30 pracovních dnů od uzávěrky příjmu 

žádostí definovaného ve výzvě MAS (do lhůty patří i případné doplnění/náprava formálních náležitostí).  

 

MAS provádí záznam do formuláře Žádosti o dotaci o všech krocích administrace a o dokumentech 

přijatých/odeslaných v rámci procesu administrace Žádostí o dotaci.  

 

O výsledku provedených kontrol je žadatel informován MAS do 5 pracovních dní od ukončení kontroly. 

Žadatelé, jejichž žádost byla vyloučena z dalšího výběru, mají možnost nejpozději do 15 kalendářních dní ode 

dne doručení informace o negativním výsledku, požádat o přezkum hodnocení. 

 

5.3 Hodnocení a výběr projektů 

Projekty, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, jsou předloženy Výběrové komisi 

MAS Blaník, jež má v kompetenci hodnocení projektů dle postupu stanoveného Pravidly pro operaci 19.2.1. 

To probíhá na základě objektivních preferenčních kritérií pro výběr projektů tak, aby bylo nediskriminační 

a transparentní.  

 

Zasedání Výběrové komise proběhne maximálně do 15 pracovních dnů od ukončení administrativní kontroly 

a kontroly přijatelnosti.  

 

Výběrová komise MAS (dále jen „VK“) 

Předseda VK svolá zasedání VK a zde rozdělí projektové žádosti mezi jednotlivé členy VK a to tak, aby 

nedošlo ke střetu zájmů a aby každý projekt byl hodnocen nejméně dvěma členy VK.  

 

Každý člen VK podepíše etický kodex obsahující minimálně závazek nezávislosti, ne-strannosti, nepodjatosti a 

vyloučení střetu zájmů (vzor - viz příloha č. 1). Pokud některý hodnotitel dostane k hodnocení projekt, ke 



 

 

kterému by nemohl zaujmout nezaujaté stanovisko, předá tento projekt jinému hodnotiteli a současně se zdrží 

jakéhokoliv hodnocení dalších žádostí podaných do stejné Fiche.  

 

V průběhu hodnocení nesmí hodnotitelé komunikovat se žadateli. Skutečnosti, za které žadatel obdržel body, 

jsou pro žadatele závazné od data podání Žádosti o dotaci na MAS.  

 

Členové VK MAS Blaník 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 celkového počtu získaných bodů stanoví VK pořadí projektů, a to v členění za každou Fichi 

zvlášť.  

 

V případě shodného počtu bodů bude upřednostněn projekt:  

1. získal více bodů za tvorbu pracovních míst  

2. s nižší finanční náročností (celková výše způsobilých výdajů uvedená v žádosti o dotaci)  

 

Výsledné pořadí je po podpisu předsedou VK postoupeno Výboru, který provede výběr projektů k realizaci 

na základě doporučení VK a aktuálních finančních prostředků alokovaných na danou výzvu/Fichi max. do 20 

pracovních dnů. Výbor MAS nemůže měnit hodnocení žádostí o podporu ani pořadí projektů. 

  

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. 

Alokaci na danou Fichi lze navýšit z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který je prvním 

nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) v případě, že zbývající 

částka alokace ve Fichi dosahuje minimálně 50 % požadované výše dotace daného projektu.  

 

MAS je povinna zveřejnit na svých internetových stánkách seznam vybraných a nevybraných žádostí k 

financování minimálně v rozsahu: název žadatele, IČ, název projektu, místo realizace projektu (NUTS 2), 

název nebo číslo příslušné Fiche a bodový zisk, a to nejpozději do 5 pracovních dní od schválení výběru 

projektu Výborem MAS. 

5.4 Registrace a předání projektů na RO SZIF 

Vybrané Žádosti o dotaci pracovníci kanceláře MAS elektronicky podepíší, povinné, případně nepovinné 

přílohy verifikují (dokument elektronicky podepíší, popřípadě jej podepíší v papírové podobě, přidají razítko 

MAS a naskenují do elektronické podoby) a předají žadateli minimálně 3 pracovní dny před finálním termínem 

registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.  

 

Žadatel Žádost o dotaci (dále jen „ŽOD“) včetně verifikovaných příloh pošle přes svůj účet na Portálu 

Farmáře na příslušný RO SZIF nejpozději do finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě 

MAS k závěrečnému ověření jejich způsobilosti před schválením. V případě, že některé přílohy budou 

předkládány v listinné podobě, musí žadatel tuto informaci uvést u zasílané ŽOD přes Portál Farmáře. Odeslání 

ŽOD vč. příloh prostřednictvím Portálu Farmáře ze strany žadatele může být v uvedené lhůtě provedeno pouze 

jednou. Za datum registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF je považováno datum finální registrace na RO SZIF 

stanovené ve výzvě MAS. O zaregistrování ŽOD je žadatel informován prostřednictvím Portálu farmáře.  

 

MAS nejpozději do finálního termínu registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě předá Seznam vybraných a 

nevybraných ŽOD Výběrovou komisí, prezenční listinu, zápis z jednání Výběrového orgánu včetně doložení 

aktuálního složení orgánů podílejících se na výběru projektů a doklad o schválení výběru projektů Výborem 

MAS (vše prosté kopie) a případně přílohy v listinné podobě označené identifikačními údaji žadatele.  



 

 

 

RO SZIF provede kontrolu složení orgánů MAS podílejících se na rozhodování o výběru. V případě nedodržení 

podmínky, že při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50% hlasů partnerům, kteří nezastupují veřejný 

sektor, nebudou projekty podané v této Výzvě MAS zaregistrovány.  

 

Nevybrané ŽOD (včetně těch, u kterých byla ukončena administrace při administrativní kontrole a kontrole 

přijatelnosti) je MAS povinna zaslat prostřednictvím Portálu Farmáře do 5 pracovních dnů od termínu 

registrace na RO SZIF stanoveného ve výzvě MAS.  

 

V případě, že žadatel podal žádost o přezkoumání v souladu s Pravidly pro operaci 19.2.1 a do doby registrace 

na RO SZIF nedošlo ke konsenzu mezi MAS a žadatelem, předá MAS dokumentace k přezkoumání na RO 

SZIF. Pokud se následně zjistí, že žádost měla být zařazena mezi vybrané ŽOD, přidělí ji MAS prostředky z 

alokace pro další výzvy.  

 

V případě, že SZIF v průběhu hodnocení projektu dojde k závěru, že projekt je ve zjevném nesouladu s SCLLD 

nebo vzniknou pochybnosti a správnosti bodování projektu, vyvolá SZIF jednání, jehož výsledkem je schválení 

nebo vyřazení projektu dle zjištěných skutečností. 

Doložení příloh k výběrovému/zadávacímu řízení a administrativní kontrola a hodnocení projektů na 

RO SZIF probíhají dle postupů stanovených Pravidly pro operaci 19.2.1.  

 

Po kontrole na RO SZIF bez závad je žádost schválena ke spolufinancování a žadatel je ze strany RO SZIF 

vyzván prostřednictví Portálu farmáře k podpisu Dohody o poskytnutí dotace.  

Žadatelé jsou o schválení/neschválení ŽOD informování prostřednictvím seznamu projektů zveřejněném na 

internetových stránkách www.eagri,cz/prv a www. szif.cz. 

17. Postupy pro odvolání žadatele (přezkum hodnocení a výběru 

projektů) 
 

Odvolání žadatele a přezkum a hodnocení a výběru projektů probíhá dle Pravidel pro operaci 19.2.1. Přezkum 

na MAS je v kompetenci Monitorovacího a kontrolního výboru (dále jen („Kontrolní orgán MAS“). Kontrolní 

orgán MAS, jakožto kontrolní orgán organizační složky MAS, kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a 

její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru projektů. 

  

Ve Stanovách MAS je definováno, že Kontrolní orgán MAS nejméně jedenkrát ročně podává zprávu 

nejvyššímu orgánu MAS (členské schůzi) o výsledcích své kontrolní činnosti. 

18. Postupy při posuzování změn projektů 
 

Provádění změn probíhá v souladu s ustanoveními kapitoly 7 Pravidel pro operaci 19.2.1. Příjemce dotace má 

povinnost oznamovat změny týkající se Žádosti o dotaci od podpisu Dohody o poskytnutí dotace po dobu lhůty 

vázanosti projektu na účel prostřednictvím formuláře Hlášení o změnách, přičemž veškeré změny musí 

respektovat podmínky Pravidel. 

 

Hlášení o změnách podává žadatel nejprve na MAS, která provede kontrolu (zejména s ohledem na preferenční 

kritéria a na to, zda změna projektu nemá vliv na plnění cílů SCLLD MAS), a to v termínu do 10 dnů od 

obdržení Hlášení o změnách. Skutečnosti, za které žadatel obdržel body, jsou pro žadatele závazné od data 



 

 

podání ŽOD na MAS, tzn. že nemůže být ze strany žadatele/příjemce dotace po podání ŽOD jakkoliv měněno a 

upravováno.  

Na RO SZIF je možné podat Hlášení o změnách až poté, co ho MAS odsouhlasí a podepíše. Další postup je 

definován v kapitole 7 Pravidel pro operaci 19.2.1. 

19. Žádost o platbu 
 

Dotace se poskytuje na základě Žádosti o platbu a příslušné dokumentace dle společných či specifických 

podmínek jednotlivých článků uvedených ve specifických podmínkách Pravidel pro operaci 19.2.1. Žádost o 

platbu musí být vygenerována z účtu na Portálu Farmáře žadatele/příjemce dotace. Žádost o platbu se předkládá 

samostatně za každý projekt, resp. za každé registrační číslo projektu, nejdříve na MAS, po kontrole MAS na 

příslušný RO SZIF.  

 

Žádost o platbu příjemce dotace vyplní a nejprve předá na MAS, a to nejpozději v den podání Žádosti o platbu 

na MAS v termínu stanoveném Dohodou, případně v termínu stanoveném v Hlášení o změnách (termín 

předložení Žádosti o platbu na MAS se počítá automaticky 15 kalendářních dní před termínem podání Žádosti o 

platbu na RO SZIF). MAS Žádost o platbu žadatele včetně povinných příloh zkontroluje dle kontrolního listu, 

zejména zkontroluje dodržení preferenčních kritérií. Pracovník kanceláře dále vyhotoví zápis o kontrole žádosti 

o platbu, včetně kontroly veškeré dokumentace a příloh projektu, které budou archivovány v kanceláři MAS.  

V případě kladného výsledku kontroly dokumentace pracovník MAS potvrdí formulář Žádosti o platbu.  

 

V případě, že MAS s předloženou Žádostí o platbu nesouhlasí, uloží v termínu do 7 kalendářních dnů od 

obdržení Žádosti o platbu příjemci dotace opatření k nápravě s lhůtou 5 kalendářních dnů na opravu. Po 

doplnění/opravě potvrdí pracovník MAS formulář Žádosti o platbu. Pokud příjemce dotace s nápravným 

opatřením či stanoviskem MAS k Žádosti o platbu nesouhlasí, předá na MAS písemné vyjádření o svém 

nesouhlasu, které je následně předáno spolu se Žádostí o platbu na příslušný RO SZIF, do Žádosti o platbu 

uvede MAS svoje stanovisko.  

 

Další postup je stanoven Pravidly pro operaci 19.2.1. 

20. Auditní stopa, archivace 
 

9.1  Auditní stopa 

Kancelář MAS Blaník, pod vedením vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, zajišťuje soubor 

administrativních činností pro zajištění dostupnosti relevantních informací a správu dokumentů, tzv. auditní 

stopu. Zajištění auditní stopy spočívá mimo jiné v přípravě, procesování a archivaci příslušných dokumentů 

MAS Blaník, vyplývajících z legislativních požadavků a ze stanov spolku (dokumentace z jednání nejvyššího 

orgánu, povinných orgánů a dalších zřízených orgánů spolku). 

Zejména se jedná o přípravu a archivaci dokumentů z jednání povinných a dalších orgánů MAS Blaník (Výbor, 

Výběrová komise, Monitorovací a kontrolní výbor). 

MAS je povinna zveřejnit na svých webových stránkách min. následující:  

• seznam žádostí podaných na MAS,  

• seznam vybraných a nevybraných projektů vč. uvedení získaných bodů,  

• zápis ze zasedání Výběrové komise MAS, Výboru MAS, Kontrolního orgánu MAS (je-li svolán)  



 

 

• výsledek odvolacího řízení (bylo-li řízení realizováno)  

 

Konkrétní termíny pro zveřejnění informací, příp. další povinně zveřejňované informace, jsou součástí Pravidel 

pro operaci 19.2.1.  

Auditní stopa je sledována a kontrolována jednak na úrovni vnitřních kontrolních procesů a současně je 

podrobena pravidelnému externímu auditu.  

9.2  Archivace 

MAS Blaník, z.s. je povinna zajistit po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU (minimálně do konce 

roku 2030) uchování veškeré dokumentace, související se strategií CLLD a její realizací, a poskytovat 

informace a dokumentaci, vztahující se k integrované strategii, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu 

(dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy. MAS Blaník, 

z.s. má povinnost umožnit výkon kontrol a poskytnout součinnost při provádění kontrol. MAS Blaník, z.s. 

informuje ŘO o zahájení a výsledku kontrol ze strany výše uvedených orgánů pomocí datové schránky na ŘO.  

 

Archivovány budou tyto typy dokumentů:  

• všechny verze interních postupů,  

• výzvy  

• kritéria  

• kontrolní listy,  

• žádosti o podporu,  

• hodnocení, výběr projektu  

• posuzování změn projektů  

 

K podpůrné dokumentaci, která bude archivována, patří:  

• prezentace ze seminářů pro žadatele,  

• prezenční listiny,  

• zápisy z jednání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Tab. č. 2: Postup archivace jednotlivých dokumentů MAS Blaník 

Zdroj: vlastní 

zpracování MAS 

Za archivaci a zajištění auditní stopy zodpovídá Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD. 

Auditní stopa je sledována a kontrolována jednak na úrovni vnitřních kontrolních procesů a současně je 

podrobena pravidelnému externímu auditu.  

21. Nesrovnalosti a stížnosti 
 

Zaměstnanci a členové orgánů MAS Blaník jednají v souladu s Etickým kodexem MAS Blaník. Z něj vyplývá i 

povinnost hlásit podezření na nesrovnalosti nebo trestné činy.  

V souvislosti se SCLLD ohlásí takové podezření ŘO. Tuto povinnost má každý pracovník nebo člen orgánu 

MAS. Při interním projednání bude pořízen písemný záznam a bude součástí oznámení ŘO. 

Postupy při vyřizování stížností 

Každý podnět na ověření správného, objektivního, transparentního a nediskriminačního postupu musí MAS 

prošetřit. 

Stížnost lze podat písemně nebo elektronicky (e-mailem). U ústních stížností se sepíše písemný záznam na 

standardizovaný formulář MAS.  



 

 

Z obsahu stížnosti musí být patrné:  

• kdo ji učinil,  

• kdo a co je předmětem stížnosti,  

• případné návrhy na nápravu.  

 

Jestliže stížnost postrádá některé informace, je stěžovatel vyzván vedoucím pracovníkem SCLLD nebo 

programový manažerem k jejich doplnění ve stanovené lhůtě. Stěžovatele poučí, že pokud nejasnosti, které by 

bránily dalšímu postupu, neodstraní, stížností se dále nebude zabývat a bude odložena. Odložení stížnosti s 

odůvodněním se zaznamená do spisu archivovaného na sdíleném disku.  

Anonymní stížnosti nebudou prošetřovány.  

Stížnosti se doručují/předávají Vedoucímu pracovníkovi SCLLD případně programovému manažerovi. Stížnost 

je primárně projednána s pracovníkem nebo orgánem, proti jehož činnosti je vedena. Pokud je stěžovatel 

nespokojen s vyřízením stížnosti, je odvolacím orgánem MAS Monitorovací a kontrolní výbor. 

Lhůty a vyrozumění o vyřízení stížnosti  

• MAS Blaník jakožto nositel integrovaného nástroje podanou stížnost vyřídí v nejkratší možné době, 

nejpozději však do 30 kalendářních dnů od jejího doručení.  

• Stanovenou lhůtu lze překročit, nelze - li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení 

stížnosti.  

• V uvedené lhůtě musí být stěžovatel vyrozuměn o vyřízení stížnosti. Ve vyrozumění je uvedeno, zda 

podaná stížnost byla shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou. MAS Blaník jakožto 

nositel integrovaného nástroje se ve vyjádření vyjádří ke všem bodům stížnosti.  

• V odůvodnění vyřízení MAS Blaník uvede, o které skutečnosti a právní předpisy se opírá a uvede 

informace o přijatých opatřeních k nápravě.  

• Byla - li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, MAS Blaník učiní nezbytná opatření k 

nápravě.  

• Důvodná nebo částečně důvodná stížnost je považována za vyřízenou, jakmile byla učiněna opatření 

potřebná k odstranění zjištěných nedostatků a stěžovatel o nich byl vyrozuměn. Nedůvodná stížnost je 

vyřízena vyrozuměním stěžovateli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1: Etický kodex  
Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) žádostí o podporu 
z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) nebo z Programu rozvoje venkova 
(dále jen „PRV“), případně Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“) přijímám následující ustanovení 
(dále také „Etický kodex“).  
 

5. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s 
jeho/jejím zájmem osobním; tj.: jedná objektivně a nestranně. Za osobní zájem je považován 
jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, 
případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné 
moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích 
osob v její prospěch.  

6. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace 
IROP, PRV, ESF pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitelka musí 
zachovat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení dozvěděl/a.  

7. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí 
tuto skutečnost Místní akční skupině Blaník, z.s. a na hodnocení se nepodílí.  

8. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu 
nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký 
vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně Místní akční skupině 
Blaník, z.s. a nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat 
do jednání týkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat. 
Hodnotitel/hodnotitelka se zároveň nemůže podílet ani na hodnocení jiných projektů v dané výzvě.  

 

Dary a výhody  
1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, 
která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.  

2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení, ve 
kterém je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným nepatřičnému 
vlivu jiných osob.  

3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s 
jeho/její činností.  

4. Při výkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho /ji 
zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.  

5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o 
nabídnuté výhodě informuje Místní akční skupinu Blaník, z.s.  
 
Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto 
Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického 
kodexu zahrnuty.  
 
Jméno a příjmení:  
Datum podpisu:       ………………………….………….  

podpis 
 


