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Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů
Finanční alokace na výzvu a
fiche

Projekty hodnotitelům
k hodnocení přiděluje
Způsob předání projektů
hodnotitelům
Počet hodnotitelů každého
projektu
Způsob hodnocení
hodnotiteli

Veřejné presentace

Stanovení pořadí vybraných
projektů

Výběr projektů

Schválení projektů k
podpoře
Zveřejnění projektů

Před vyhlášením výzvy stanoví výběrová komise ve spolupráci
s monitorovací komisí předběžně orientačně finanční alokaci pro
danou výzvu MAS a jednotlivé vyhlášené fiche. Tato částka je
orientační a může být upravena. Důležité je, aby docházelo
k naplňování monitorovacích indikátorů, stanovených v SPL.
Naplňování monitorovacích indikátorů SPL sleduje ředitelka a ta také
doporučuje finanční alokace pro jednotlivé výzvy.
ředitelka
Žádost posílá kancelář ředitelky hodnotiteli mailem. V případě, že si
to hodnotitel vyžádá, žádost mu kancelář poskytne vytištěnou.
2
Každý hodnotitel se s projektem seznámí, v případě že je to
relevantní, navštíví výběrová komise nebo její část žadatele a
s projektem se seznámí na místě. Každý hodnotitel oboduje projekt
podle svého nejlepšího svědomí. Bodové ohodnocení je definováno
ve fichích a v žádosti je žadatelem uvedeno, kolik bodů za které
kritérium požaduje. Hodnotitel posoudí žádost žadatele a sám, podle
svého uvážení za každé hodnotící kritérium přidělí body. Může je jak
snížit, tak i zvýšit oproti počtu bodů, které žadatel za hodnotící
kritérium žádá v žádosti o dotaci. Bodování je ukončeno po
odevzdání hodnotícího archu po veřejných presentacích.
jsou součástí každého výběru projektů. Jedná se o veřejné
presentace, může se jich zúčastnit kdokoliv z veřejnosti. Tím je
zajištěna transparentnost. Vždy předcházejí jednání výběrové
komise, ve kterém komise rozhoduje o výběru projektů.
Po veřejných presentacích a obodování projektů hodnotiteli stanoví
výběrová komise pořadí vybraných projektů podle počtu přidělených
bodů. Body obou hodnotitelů se sečtou a podle výsledného počtu
bodů je sestaven pořadník a to jak celkový, tak pro každou fichi
zvlášť.
Výběrová komise projedná na závěrečném jednání každý projekt
podle počtu přidělených bodů samostatně a každý projekt zvlášť
doporučí nebo nedoporučí valné hromadě k podpoře.
provede valná hromada
Vybrané a valnou hromadou schválené projekty zveřejní kancelář
ředitelky do 3 dnů na www.maskaszk.cz v příslušné výzvě.
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Zaregistrování projektů na
SZIF

provede úřad ředitelky po schválení valnou hromadou

Zamezení střetu zájmů
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*)

výběrová komise je minimálně 7 členná
složení výběrové komise musí být takové, aby v ní byli zástupci
neziskového sektoru, veřejného sektoru i podnikatelského
sektoru
každý projekt hodnotí 2 hodnotitelé
hodnotitel nesmí hodnotit projekt ve stejné fichi, ve které by
on sám nebo jako statutární zástupce žadatele, podával žádost
o dotaci*).
využíváme znalostí místních podmínek. MAS je středně velká a
známe se mezi sebou. Ředitelka důsledně sleduje, aby ke
střetu zájmů při hodnocení nedošlo. Přesto jsou hodnotitelé
před hodnocením vyzváni, aby oznámili případný střet zájmu v
hodnocení projektu, pokud by jim takový byl k hodnocení
přidělen. Pokud by k takovému stavu došlo, byl by projekt
následně přidělen jinému hodnotiteli. Hodnotitelem nesmí být
zpracovatel projektu.

Např:

Příklad 1 - Obec XXX bude žádat o dotaci ve Fichi č. 5 (žádat ve Fichi č. 5 mohou obce i neziskový
sektor) . Starosta obce je členem výběrové komise. Ředitelka tomuto hodnotiteli nepřidělí
k hodnocení projekt z Fiche 5 a navíc mu nepřidělí mu žádný projekt k hodnocení, kde je oprávněným
žadatelem obec.
Příklad 2 – Člen výběrové komise je zemědělským podnikatelem. On sám, nebo jeho rodinný
příslušník, podal žádost ve fichi č. 1, 8 nebo 9 (podpora modernizace zemědělských podniků, podpora
diverzifikace zemědělských činností, podpora malého a středního podnikání na venkově) – tento
hodnotitel nebude hodnotit žádný z podaných projektů ve fichi č. 1,8 nebo 9.
Příklad 3 – člen výběrové komise je statutárním zástupcem neziskové organizace. Je v příbuzenském
vztahu k zemědělskému podnikateli, který si podal žádost ve fichi č. 1. Neziskové organizace, jejíž je
statutárem, nepodala žádnou žádost o dotaci. Tento hodnotitel může hodnotit všechny podané
projekty, kromě žádostí ve fichi č. 1.

Předpis byl aktualizován dne 5. prosince 2011.

Hana Dufková
ředitelka
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