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1. Implementační část
Implementační část SCLLD popisuje standardy práce MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. (dále
jen MAS MTJ) při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravskotřebovsko
a Jevíčsko pro období 2014 – 2020 (dále jen SCLLD MAS MTJ). Tato část vychází ze zkušeností MAS
MTJ z předchozího programového období 2007 – 2013 a dále z dokumentu „Metodický pokyn pro
využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020“. V této kapitole jsou popsány
činnosti povinných orgánů MAS včetně jejich povinností, odpovědností a kompetencí. Dále jsou
charakterizovány procesy, hodnocení, výběr a schvalování projektů v rámci MAS MTJ, včetně
monitoringu a evaluace. Dále je popsána spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni.

1.1. Popis řízení včetně řídící a realizační struktury MAS
MAS MTJ je neziskovou organizací (obecně prospěšná společnost - o.p.s.), která byla založena v roce
2006, a to 15 zakladateli. Zakladatelé jsou, v souladu s podmínkami Evropské unie, zástupci místní
komunity – orgánů obcí a měst, podnikatelských subjektů a neziskových organizací. Společnost byla
založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj území
Moravskotřebovska a Jevíčska.
Právní poměry, orgány a jejich povinnosti a kompetence v této obecně prospěšné společnosti jsou
upraveny Statutem MAS MTJ o.p.s. Příprava, svolávání, průběh zasedání a usnášení jednotlivých
orgánů MAS MTJ jsou dále upraveny jednacími řády orgánů MAS MTJ.
Obecně prospěšná společnost má zákonem stanovené orgány, které řídí a kontrolují její činnost:
1. Zakladatelé společnosti – založili obecně prospěšnou společnost. Mezi jejich kompetence
patří jmenování a odvolání členů Správní rady a Dozorčí rady.
2. Správní rada – Nejvyšší orgán společnosti, který rozhoduje o veškeré činnosti společnosti a o
použití jejích finančních prostředků.
3. Ředitel společnosti – Statutární orgán společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím
jménem.
4. Dozorčí rada – Kontrolní orgán společnosti, který kontroluje a hodnotí činnost obecně
prospěšné společnosti.
K naplnění stanovených cílů má MAS MTJ zřízenu kancelář MAS, která je řízena vedoucím
zaměstnancem pro realizaci SCLLD.
5. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD – je řídícím pracovníkem MAS. Tento zaměstnanec
je odpovědný za administrativní náležitosti, které jsou spojené s udržováním a rozvojem
místního partnerství a za implementaci SCLLD.
6. Manažer, zástupce vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD – je odpovědný za řízení a
realizaci programových rámců. Mimo to zastupuje vedoucího zaměstnance pro realizaci
SCLLD v jeho nepřítomnosti.
7. Projektový manažer – je odpovědný za řízení a realizaci programových rámců.
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8. Účetní/ekonom – vykonává legislativní úkony nezbytné pro chod MAS.
Z důvodu splnění podmínek Standardizace místních akčních skupin v programovém období 2014 –
2020 došlo na přelomu let 2014/2015 ke změně organizační struktury MAS. Po změně organizační
struktury zapsané do rejstříku 6. 3. 2015 zůstaly zachovány orgány o.p.s. s názvem Správní rada a
Dozorčí rada. Tyto orgány od roku 2015 řeší pouze činnost o.p.s.
V rámci obecně prospěšné společnosti byla vytvořena nová vnitřní organizační složka s názvem Místní
akční skupina (dále jen MAS), která je partnerstvím mezi veřejným a soukromým sektorem, na
základě smlouvy mezi partnery MAS a obecně prospěšnou společností. Úkolem MAS je realizace
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS MTJ. Na základě stanovených
podmínek v rámci Metodiky pro standardizaci MAS má tato organizační složka definované povinné
orgány, a to:
1.
2.
3.
4.

Partnerská schůze – nejvyšší orgán ve smyslu Metodiky pro standardizaci MAS
Představenstvo
– rozhodovací orgán ve smyslu Metodiky pro standardizaci MAS
Kontrolní komise – kontrolní orgán ve smyslu Metodiky pro standardizaci MAS
Výběrová komise – výběrový orgán ve smyslu Metodiky pro standardizaci MAS

Organizační schéma MAS MTJ je znázorněna v níže uvedeném schématu.

Schéma č. 1: Organizační struktura MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Zdroj: vlastní zpracování
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1.1.1.

Popis místního partnerství

MAS MTJ tvoří partnerství mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem. Z toho vyplývá, že
partneři MAS MTJ jsou zástupci sektoru veřejného, soukromého (podnikatelského) a neziskového
sektoru.
Ke dni 8. 12. 2015 má MAS MTJ 30 partnerů v následujícím dělení:
Tabulka č. 1: Počet partnerů dle sektoru
Sektor
Počet partnerů
Veřejný sektor
8
Soukromý sektor
20
Neziskový sektor
2
Celkem
30
Zdroj: vlastní zpracování

Procento
27
67
6
100

Aktuální seznam partnerů MAS MTJ je uveden na webových stránkách MAS, www.masmtj.cz, záložka
Partnerství v MAS. Aktuální seznam členů jednotlivých orgánů je uveden samostatné Příloze
č. 5 Prohlášení statutárního orgánu.
 Zájmové skupiny
Během přípravy SCLLD se vytvořilo v rámci místního partnerství několik zájmových skupin. Vytvoření
těchto zájmových skupin bylo jednou z podmínek stanovenou v Metodice pro standardizaci MAS.
Partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD.
Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle své převažující činnosti. Partner MAS
může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.
Zájmové skupiny MAS MTJ byly definovány následovně:
 Veřejná správa a školství
 Podnikání a zaměstnanost
 Zemědělství a ochrana přírody
 Sociální podnikání a služby
 Volnočasové aktivity a spolková činnost
 Kultura a cestovní ruch
Tabulka č. 2: Počet partnerů v jednotlivých zájmových skupinách
Zájmová skupina
Počet partnerů
Veřejná správa a školství
12
Podnikání a zaměstnanost
7
Zemědělství a ochrana přírody
3
Sociální podnikání a služby
2
Volnočasové aktivity a spolková činnost
5
Kultura a cestovní ruch
1
Celkem
30
Zdroj: vlastní zpracování
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Procento
40
23
10
7
17
3
100

Implementační část
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
pro období 2014 – 2020

1.1.2.

Vnitřní organizační složka „Místní akční skupina“

Vnitřní organizační složka s názvem „Místní akční skupina“ je zřízena za účelem realizace SCLLD a
v rámci MAS MTJ brána jako organizační složka bez právní subjektivity. Místní akční skupina je
partnerstvím mezi soukromým a veřejným sektorem. Na základě stanovených podmínek v rámci
Metodiky pro standardizaci MAS má tato organizační složka definované povinné orgány, a to:





Partnerská schůze – nejvyšší orgán ve smyslu Metodiky pro standardizaci MAS
Představenstvo – rozhodovací orgán ve smyslu Metodiky pro standardizaci MAS
Kontrolní komise – kontrolní orgán ve smyslu Metodiky pro standardizaci MAS
Výběrová komise – výběrový orgán ve smyslu Metodiky pro standardizaci MAS

Kompetence a povinnosti orgánů vycházejí z podmínek v rámci standardizace, které stanovilo
Ministerstvo zemědělství pro programové období 2014 – 2020. Činnosti, úkoly, povinnosti a
odpovědnosti jsou podrobně specifikovány Statutem MAS MTJ o.p.s. a interními dokumenty MAS
MTJ.

 Partnerská schůze – nejvyšší orgán
1. Partnerská schůze je tvořena všemi partnery MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových
skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
2. Do kompetence Partnerské schůze spadá:
odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti
MAS,
-

schválení jednacího řádu Partnerské schůze,
schválení SCLLD,
schvalování způsobu hodnocení a výběru projektů – obecná výběrová kritéria pro výběr
projektů,

-

zřízení povinných orgánů ve smyslu Metodiky pro standardizaci MAS,
volba členů orgánů MAS - volí a odvolává členy Představenstva, Kontrolní komise
a Výběrové komise, stanovení počtu členů uvedených orgánů, jejich působnosti
a pravomoci, způsobu jejich volby a odvolávání a způsob jednání,
rozhodování o vyloučení partnera,
schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
schválení seznamu zájmových skupin vytvářených k zařazení partnerů podle jejich
převažující činnosti nebo zájmů,
rozhodování o předmětu vedlejší hospodářské činnosti na návrh Představenstva,
schválení výše, splatnosti a způsobu placení ročních partnerských příspěvků,
rozhodování o zrušení, fúzi nebo rozdělení MAS.

-
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 Představenstvo – rozhodovací orgán
1. Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná
ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
2. Do kompetence Partnerské schůze spadá:
 schválení jednací řádu Představenstva a další vnitřní předpisy pro činnost MAS
s výjimkou jednacího řádu Partnerské schůze,
 rozhodování o přijetí partnera MAS, projednává změny partnerských smluv a bere na
vědomí ukončení partnerství,
 schválení podrobností pro způsob hodnocení a výběr projektů, zejména výběrová
kritéria pro výběr projektů; s výjimkou obecných výběrových kritérií pro výběr projektů,
neboť je tato kompetence svěřena Partnerské schůzi,
 schvalování rozpočtu MAS a jeho odůvodněných změn,
 schvalování uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem
pro realizaci SCLLD; dohlíží na činnost hlavního manažera,
 schvalování výzvy a podvýzvy k podávání žádostí o dotace a v konečné fázi výběrového
řízení seznam projektů určených k dotační podpoře tak, aby směřovaly k plnění záměrů
a cílů SCLLD,
 výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu
výběrového orgánu,
 svolání zasedání Partnerské schůze nejméně jedenkrát ročně,
 Kontrolní komise – kontrolní orgán
1. Členové kontrolního orgánu musí být voleni z partnerů MAS. Kontrolní komise je odpovědná
Partnerské schůzi, které předkládá stanoviska k hospodaření MAS.
2. Do kompetence Partnerské schůze spadá:
 projednání řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření
MAS,
 dohlížení na to, aby MAS vyvíjela činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy
MAS a SCLLD,
 nahlížení do účetních knih a jiných dokladů týkajících se činnosti MAS a kontrolovat tam
obsažené údaje,
 svolávání mimořádného jednání Partnerské schůze a Představenstva, jestliže to vyžadují
zájmy MAS,
 kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování včetně vyřizování odvolání
žadatelů proti výběru k dotační podpoře,
 zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení
rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD),
 projednávání stížností a sporů mezi MAS a partnery v členských (partnerských) záležitostech
a přezkoumávat rozhodnutí o vyloučení partnera z MAS,
 dohlížení na skutečnost, zda jsou záležitosti MAS řádně vedeny a vykonává-li MAS činnost
v souladu se Zakládací smlouvou a Statutem,
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kontrolování hospodaření podle ročních rozpočtů, nakládání s majetkem MAS a nejméně
jedenkrát ročně komise podává Partnerské schůzi zprávu o své činnosti.

 Výběrová komise – výběrový orgán
1. Členové výběrového orgánu musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně
působí. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích
práv.
2. Do kompetence Partnerské schůze spadá:
 výběr/předvýběr projektů k dotační podpoře. Zároveň komise navrhuje jejich pořadí, a to na
základě objektivních kritérií hodnotících přínos projektů k plnění záměrů a cílů SCLLD.
 Kancelář MAS
Kancelář MAS je výkonnou a administrativní složkou MAS. Kancelář MAS zajišťuje především
administrativní činnosti, funkční zázemí, informační servis o činnostech MAS, vytváří strategické
dokumenty MAS, vede seznam partnerů, zajišťuje propagaci MAS a aktualizaci internetových stránek.
Kancelář MAS je povinna vést komplexní evidenci projektů MAS (průběh výběru, zaregistrování,
administrativní kontrolu atd.)a výsledky jejich schvalování. Sekretariát MAS je řízen vedoucím
zaměstnancem pro realizaci SCLLD. Součástí sekretariátu je také manažer a účetní/ekonom.
Náplně činností jednotlivých pracovních pozic v sekretariátu MAS jsou popsány níže. Pozice jsou
stanoveny tak, aby byl zabezpečen bezproblémový provoz a realizace vyhlášených výzev,
podpořených projektů v rámci SCLLD a podmínky jednotlivých OP. V případě potřeby bude MAS
kombinovat výkon jednotlivých funkcí a velikost úvazků.


Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
 realizace SCLLD a supervize této činnosti,
 organizace činnosti MAS,
 supervize administrativní, finanční a správní činnosti ve prospěch MAS,
 iniciování nových forem spolupráce, příprava projektů MAS na národní a mezinárodní
úrovni,
 podpora spolupráce partnerů,
 spolupráce se všemi orgány MAS a koordinace jejich činnosti v souladu se schváleným
Statutem a vnitřními předpisy,
 příprava projektových záměrů a projektů k žádostem o dotaci, práce s MS2014+, případně
IS SZIF v případě PRV (Portál farmáře),
 provádění monitoringu a evaluace projektových záměrů,
 řízení projektů a vypracování závěrečných zpráv k projektům,
 zprostředkování informací místním aktérům (obcím, podnikatelským subjektům, NNO,
veřejnosti) o možnostech získání finančních prostředků z fondů EU a ČR,
 zajištění propagační činnosti MAS,
 pořádání školení, seminářů a dalších vzdělávacích akcí v souvislosti s realizací SCLLD
 komunikace se spolupracujícími MAS,
 odpovědnost za zpracování výroční zprávy MAS,
8
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 spolupracuje s ostatními manažery MAS a v případě delší nepřítomnosti je zastupuje
 spolupráce s účetní/ekonomem MAS o vedení účetnictví a personálních záležitostí,
 vykonává další činnosti dle vzájemné dohody s Představenstvem.



Manažer, zástupce vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD
 podílení se na řízení a realizaci programového rámce,
 účast na jednáních orgánů MAS,
 spolupráce na přípravě podkladů pro jednání orgánů MAS,
 spolupráce na přípravě výzev z daných OP k podání žádosti o dotace,
 konzultace přípravy a realizace projektů žadatelů, včetně následné komplexní
administrativy, práce s MS2014+, případně IS SZIF v případě PRV (Portál farmáře),
 podpora potenciálních příjemců v rozvíjení projektových záměrů,
 spolupráce při posouzení projektu dle kritérií přijatelnosti,
 spolupráce na administraci při proplácení projektu,
 zajišťování proškolování členů orgánů MAS a žadatelů v daných oblastech,
 pořádání seminářů, školení a vzdělávacích akcí,
 zajištění propagační činnosti MAS,
 rozvoj národní a mezinárodní spolupráce,
 provádění monitoringu a evaluace projektových záměrů a tvorba zásobníku projektů,
 v případě nepřítomnosti vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD jej zastupuje,
 provádění dalších činností dle vzájemné dohody s vedoucím zaměstnancem pro realizaci
SCLLD.



Manažer
 podílení se na řízení a realizaci programového rámce,
 účast na jednáních orgánů MAS,
 spolupráce na přípravě podkladů pro jednání orgánů MAS,
 spolupráce na přípravě výzev z daných OP k podání žádosti o dotace,
 konzultace přípravy a realizace projektů žadatelů, včetně následné komplexní
administrativy, práce s MS2014+, případně IS SZIF v případě PRV (Portál farmáře),
 podpora potenciálních příjemců v rozvíjení projektových záměrů,
 spolupráce při posouzení projektu dle kritérií přijatelnosti,
 spolupráce na administraci při proplácení projektu,
 zajišťování proškolování členů orgánů MAS a žadatelů v daných oblastech,
 pořádání seminářů, školení a vzdělávacích akcí,
 zajištění propagační činnosti MAS,
 rozvoj národní a mezinárodní spolupráce,
 provádění monitoringu a evaluace projektových záměrů a tvorba zásobníku projektů,
 provádění dalších činností dle vzájemné dohody s vedoucím zaměstnancem pro realizaci
SCLLD.
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Účetní/ekonom
 vedení finančního a mzdového účetnictví,
 spolupráce s kontrolní komisí při kontrole hospodaření MAS,
 spolupráce s externím auditorem při provádění kontroly účetní závěrky MAS,
 vypracování účetní závěrky MAS,
 vypracování společně s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD a manažery
vyúčtování dotací projektů, které realizovala MAS,
 ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD vypracovává rozpočty MAS
a finanční plány MAS.



Animátor škol – je pracovníkem pro realizaci SCLLD
 podílení se na realizaci SCLLD,
 zajišťování činnosti týkající se animace škol (metodická pomoc při výběru vhodných
šablon, zaškolení realizátorů do MS2014+ apod.),
 podílení se na propagaci,
 metodická pomoc ZŠ/MŠ s výběrem vhodných šablon pro ZŠ/MŠ,
 zaškolení realizátorů projektů ZŠ/MŠ (např. monitorovací systém MS2014+, Pravidla pro
žadatele a příjemce OP VVV apod.),
 průběžná konzultační činnost při realizaci projektu, například nad problematikou
zadávání veřejných zakázek, indikátorů, sledování a dodržování povinné publicity
projektu,
 metodická pomoc ZŠ/MŠ při zpracování monitorovacích zpráv, zadávání údajů do
monitorovacího systému MS2014+, zajištění správnosti předávaných výstupů,
 metodická pomoc s vypořádáním případných připomínek k monitorovacím zprávám od
řídicího orgánu apod.,
 metodická pomoc při kontrole na místě a při ukončování projektu a závěrečné zprávě o
realizaci,
 provádění dalších činností dle vzájemné dohody s manažerem SCLLD.

1.1.3.

Definování odpovědností za realizaci SCLLD

Odpovědnost za realizaci SCLLD pro období 2014 – 2020 nese Místní akční skupina jako vnitřní
organizační složka bez právní subjektivity.
Konkrétní kompetence, povinnosti a odpovědnosti jednotlivých orgánů MAS jsou stanoveny na
předchozích stránkách této kapitoly. Dále jsou blíže popsány ve Statutu MAS MTJ o.p.s.
Podrobné kompetence a povinnosti budou uvedeny v pracovních náplních zaměstnanců a dále ve
vnitřních směrnicích. Směrnice budou aktualizované dle aktuálně platných Pravidel stanovených ŘO a
SZIF.
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1.2. Popis postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr projektů
s uvedením plánované personální kapacity
Postupy MAS představují činnosti, které jsou prováděny od okamžiku vyhlášení výzvy MAS,
administrace žádostí o dotaci (dále jen ŽoD) v průběhu hodnocení a výběru, posuzování změn
projektů až do skončení období udržitelnosti projektu konečného příjemce. Postupy uvnitř MAS jsou
nastaveny transparentně, a to na úrovni hodnocení a výběru projektů, schvalování v orgánech MAS,
administrativních postupů a personálního zajištění činnosti MAS. MAS nastaví procesy řízení a
administrace v souladu se zásadami standardizace MAS tak, aby byl zajištěn transparentní a
nediskriminační průběh veškeré administrace a realizace projektů prováděných v souladu se SCLLD
MAS MTJ a zároveň byly zamezeny jakékoliv střety zájmů. Administraci v průběhu realizace projektů
zajišťují vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD a manažeři, případně další pověření zaměstnanci.
Tito zaměstnanci jsou nápomocni při sepisování ŽOD s žadatelem, jsou zodpovědní za příjem projektů
a jejich administrativní kontrolu, která se skládá z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti.
Následuje hodnocení projektů Výběrovou komisí, která přijaté projekty hodnotí dle objektivních
výběrových kritérií. Představenstvo v konečné fázi rozhodne o výběru projektů určených k dotační
podpoře. Následuje postoupení vybraných projektů ŘO (respektive platební agentuře Státní
zemědělský intervenční fond v případě PRV (dále jen SZIF) k závěrečnému ověření jejich způsobilosti
před schválením. ŘO (SZIF v případě PRV) provádí kontrolu způsobilosti projektů a ověření
administrativní kontroly. ŘO (SZIF v případě PRV) schválí ŽoD. V posledním kroku je vydán ze strany
ŘO právní akt o poskytnutí podpory, který je následně žadatelem podepsán.
Zaměstnanci kanceláře MAS a členové orgánů, kteří budou zapojeni do administrativních činností
(vyhlašování výzev, administrativní kontrola projektu, kontrola přijatelnosti projektu), budou vázáni
mlčenlivostí a nepodjatostí stvrzenou čestným prohlášením. Zaměstnanci kanceláře MAS a členové
orgánů MAS dále podepisují etický kodex, ve kterém se zavazují k dodržování zásad transparentnosti
a nediskriminace v procesech řízení a administrativních činnostech MAS. V případě podjatosti
konkrétního pracovníka bude administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti provádět pracovník
jiný.
Pro kontrolu činnosti jednotlivých členů MAS má MAS MTJ mezi svými orgány zřízenu Kontrolní
komisi, která je min. 3 členná. V případě námitek ze strany žadatelů se bude Kontrolní komise
zabývat postupem vyhlašování výzev, procesem administrativních činností a postupem výběru
projektů a požadovat po zaměstnancích kanceláře, příp. po ostatních členech odpovědných orgánů
zdůvodnění jejich kroků, které vedly k nespokojenosti žadatele.

Vhodné nastavení postupů administrace, výběru a realizace projektů má za cíl:
- zajistit transparentní výběr kvalitních projektů odpovídajících SCLLD,
- zajistit soulad spolufinancovaných projektů s platnou legislativou EU a ČR,
- zajistit včasnou identifikaci a efektivní řízení rizik vzniklých během realizace projektu.
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Po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu řeší pověření zaměstnanci MAS s konečnými žadateli
jejich dotazy a či vzniklé problémy. Dále provádí šetření na místě realizace projektu, zodpovídají za
kontrolu hlášení o změnách a kontrolu žádosti o platbu.
MAS MTJ vyhlašuje výzvu na předkládání projektů v rámci specifické výzvy ŘO (SZIF v případě PRV)
dle následujícího harmonogramu:

Tabulka č. 3: Aktivity administrativních postupů
Pořadí

Aktivity administrativních postupů

Termín (pracovní dny)

Zahájení Výzvy MAS
1.
2.

Vyhlášení výzvy MAS
Seminář pro žadatele

Dle termínu ŘO
Max. 15 dnů od vyhlášení výzvy

Hodnocení projektů
1

Příjem žádostí

Dle harmonogramu výzvy

2.

Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

Dle harmonogramu výzvy

3.

Informační proces - informování žadatele

Dle harmonogramu výzvy

4.

Odvolání na výsledek administrativní kontroly

Dle harmonogramu výzvy

Výběr projektu
1.

Orgány MAS a jejich role v rozhodovacím procesu výběru projektů

2.

Ustanovení výběrové komise

Dle harmonogramu výzvy

3.
4.

Veřejná prezentace žadatelů a hodnocení projektu
Jednání výběrové komise - školení, pravidla, postupy, bodování projektu

Dle harmonogramu výzvy
Dle harmonogramu výzvy

5.

Schválení projektů v rámci MAS – jednání Představenstva

Dle harmonogramu výzvy

Administrace projektu

1.
2.
3.

Předložení schválených projektů k ŘO(resp. SZIF v rámci PRV)

Dle harmonogramu výzvy

Poradenská činnost MAS - Administrace žádosti o podporu
Případná organizace řešení námitek a opravných postupů dle předem
daných
pravidel.
Z důvodů
zachování
transparentního
a
nediskriminačního přístupu k žadatelům, bude zpracována metodika pro
řešení námitek k postupům při výběru projektů

Dle harmonogramu výzvy

Zajištění auditní stopy

1.
2.

Archivace dokumentace z jednání povinných orgánů MAS

Archivace dokumentace k ŽOD projektů žadatelů
Zdroj: vlastní zpracování

Dle termínu ŘO
Dle termínu ŘO

Jednotlivé administrativní postupy se mohou lišit dle pravidel a podmínek daných v OP. Z tohoto
důvodu jsou v dále uvedených kapitolách pouze obecné postupy, které budou podrobněji
definovány ve vnitřních předpisech a směrnicích MAS MTJ pro každý OP zvlášť.
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1.2.1.

Vyhlašování výzev MAS

Kancelář MAS připravuje výzvy na základě pokynů a výzev ŘO (SZIF v případě PRV). Výzvy mohou
obsahovat určité společné prvky, postupy a hodnotící kritéria. ŘO (SZIF v případě PRV) může také
stanovit některá závazná kritéria, která musí MAS do svého návrhu začlenit, a některá doporučující
kritéria, prostřednictvím kterých lze naplňovat principy stanovené ve výzvě ŘO (SZIF v případě PRV).
Podmínky stanovené ve vyhlášené výzvě stanoví období, ve kterém budou předávány na úrovni MAS
vybrané projekty na ŘO (SZIF v případě PRV). Pravidla pro vyhlášení výzev budou ze strany MAS
jednotná, nicméně budou vždy probíhat v souladu s aktuálními Pravidly daného OP.

1.2.1.1.

Průběh vyhlášení výzvy

ŘO (SZIF v případě PRV) vyhlásí průběžnou výzvu na předkládání ŽoD v rámci SCLLD. Kancelář MAS
vytvoří návrh výzvy na příjem projektů v rámci své SCLLD. Návrh obsahuje opatření CLLD, které budou
vyhlášeny, popis způsobu výběru projektů a vymezení výše finanční alokace na výzvu s rozdělením na
jednotlivé opatření CLLD. Tento návrh je předán Představenstvu.
Představenstvo projedná předložený návrh, vymezí finanční alokace, stanoví časový harmonogram a
upřesní další podmínky dle stanovených předpisů a pravidel ŘO (SZIF v případě PRV) a v souladu
s jednotlivými OP a SCLLD stanoví vyhlášení výzvy.
MAS připraví výzvu MAS k předložení ŽoD projektů realizovaných v rámci SCLLD a předloží ji ke
schválení ŘO (SZIF v případě PRV) prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+, případně
prostřednictvím informačního systému SZIF (IS SZIF – Portálu farmáře), a to pro každý programový
rámec zvlášť. Součástí výzvy je: vymezená alokace, popis způsobu výběru projektů, preferenční
kritéria, datum vyhlášení výzvy, datum a čas zahájení příjmu ŽoD, datum a čas ukončení příjmu ŽoD,
podporované aktivity, cílové skupiny, minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů,
kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, kritéria věcného hodnocení a případné
další podmínky, které jsou stanoveny v rámci výzvy.
MAS vyhlásí výzvu MAS na předkládání ŽoD v rámci specifické výzvy ŘO (SZIF v případě PRV). MAS je
povinna text výzvy MAS zveřejnit a to minimálně na webových stránkách MAS. Termínem vyhlášení
výzvy se rozumí okamžik, kdy je schválená výzva zveřejněna na webových stránkách MAS MTJ.

1.2.2.

Školení a konzultace pro žadatele

Kancelář MAS organizuje školení pro žadatele po vyhlášení výzvy, termín školení je vždy zveřejněn ve
výzvě a pozvánka je zveřejněna na webových stránkách MAS MTJ. Na školení mohou žadatelé získat
podrobné informace o výzvě – způsob podání ŽoD včetně jejího vyplnění, seznámení s aktuálními
pravidly vztahující se k výzvě, především způsobilost výdajů, administrativní termíny, způsobilost
příjemce dotace, seznámení s jednotlivými kritérii bodování, způsoby a postupy při hodnocení
projektů atd. Dále budou žadatelé seznámeni s fungováním elektronické aplikace MS2014+ a IS SZIF
(Portál farmáře). Na základě zkušeností z předchozích výzev budou účastníci školení seznámeni
s nejčastějšími pochybeními jejich předchůdců a zároveň jim bude předáno doporučení, jak se těmto
chybám vyvarovat. Školení povede vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, případně jím pověřený
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pracovník. Kromě seminářů bude kancelář MAS nabízet individuální konzultace a poradenství při
přípravě ŽoD. Konzultace budou poskytovat určení pracovníci MAS.

1.2.3.

Příjem žádostí o dotaci

Ve vyhlášené výzvě je stanoven termín pro příjem ŽoD a místo, kde budou tyto žádosti přijímány –
kancelář MAS MTJ.
ŽoD se bude předkládat prostřednictvím MS2014+ (v případě PRV to bude IS SZIF – Portál farmáře).
K formuláři ŽoD se budou přikládat všechny předepsané povinné přílohy. Jejich předložení je
podmínkou pro zaregistrování ŽoD. Pokud žadatel uzná za vhodné, může předložit ještě další přílohy,
které budou označeny jako nepovinné. Jejich předložení nemá vliv na zaregistrování ŽoD, ale pouze
na výši bodového ohodnocení projektu.
Samotný příjem ŽoD bude provádět manažer pro SCLLD, který zaznamená do kontrolního listu datum
a čas příjmu ŽoD a veškeré přijaté dokumenty. Příjem ŽoD bude také zaznamenán do elektronické
databáze MAS. Poté manažer pro SCLLD založí složku projektu, do které budou po celou dobu
administrace zakládány veškeré dokumenty související s daným projektem. Způsob podání ŽoD a
dalších potřebných dokumentů je vždy stanoven aktuálními schválenými pravidly OP a aktuální
výzvou.
Příjem ŽoD bude ukončen v den a hodinu uvedené ve výzvě. Termín ukončení výzvy je
nepřekročitelný. Po ukončení příjmu žádostí bude zveřejněn seznam přijatých ŽoD na webových
stránkách MAS, www.masmtj.cz.

1.2.4.

Administrativní kontrola

Administrativní kontrolu, tj. kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti provádí manažer ve
spolupráci s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD.
První hodnocení žádosti je provedeno z hlediska úplnosti a obsahové správnosti všech povinných
částí ŽoD – platnosti všech potvrzení, doložení povinných příloh apod. Datum zahájení, ukončení a
výsledek kontroly formálních náležitostí je zaznamenán v dokumentaci projektu a v elektronické
databázi.
Po provedení kontroly formálních náležitostí následuje administrativní kontrola přijatelnosti
s ohledem na obsah daného Opatření SCLLD. Datum zahájení, ukončení a výsledek kontroly
přijatelnosti je zaznamenáno do dokumentace projektu a v elektronické databázi.
Po provedení kontroly formálních náležitostí a administrativní kontroly přijatelnosti je žadatel
písemně informován o výsledku kontroly. Výsledek kontroly je zaslán dle typu žadatele datovou
schránkou, doporučeně nebo předán osobně proti podpisu žadatele. Další možností je odeslání
formou depeší, pokud to technické parametry elektronického systému MS2014+ umožní. V případě
nedostatků zjištěných kontrolou je žadateli stanoven termín k doplnění či opravě ŽoD a příloh. Pokud
žadatel nedoloží odstranění závad v termínu daném MAS, je ukončena administrace projektu z
důvodu nesplnění podmínek a žadatel je o této skutečnosti informován. Pokud žadatel doplní či
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opraví ŽoD a přílohy v daném termínu, obdrží od MAS písemné vyrozumění o odstranění závad a jeho
ŽoD postupuje do výběru projektů.
Žadatel, jehož projekt byl vyřazen na základě administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti MAS,
má možnost podat žádost o přezkoumání činnosti MAS. Na základě této žádosti je svoláno jednání, u
kterého je přítomen žadatel, který podal žádost, ředitel, vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD a
předseda Kontrolní komise. V případě, že nedojde při tomto jednání ke shodě, má žadatel právo
podat žádost o přezkoumání postupu MAS na ŘO (SZIF v případě PRV). Pokud tak učiní, má žadatel
povinnost o této skutečnosti informovat MAS. Odvolání žadatel podává v souladu s pravidly OP.
Všechny úplné ŽoD, které splňují formální náležitosti a kritéria přijatelnosti, jsou postoupeny
k hodnocení Výběrovou komisí.

1.2.5.

Proces hodnocení a výběru projektů

Výběr projektů k realizaci patří do kompetence Výběrové komise MAS. Výběrová komise hodnotí
projekty v souladu s vyhlášenou výzvou MAS podle výběrových kritérií schválených ŘO (SZIF v případě
PRV) v příslušné výzvě MAS a případně podle dalších kritérií stanovených ŘO (SZIF v případě SZIF)
v jeho výzvě. Na základě bodového hodnocení Výběrová komise stanoví pořadí projektů podle jejich
přínosu k plnění záměrů a cílů, které jsou stanoveny v SCLLD. Hodnocení projektů je provedeno za
každé Opatření SCLLD zvlášť.

1.2.5.1.

Výběrová komise

Výběrová komise má nejméně 5 členů. Výběrová komise byla sestavena na základě návrhů partnerů
MAS. O jednotlivém navrženém členovi bylo hlasováno Partnerskou schůzí MAS. V návrzích se
zohledňovaly především zkušenosti s odborným tématem a dosavadní zkušenosti s řízením projektů.
Složení Výběrové komise musí respektovat zásadu, že členové komise působící ve veřejném sektoru
ani v žádné ze zájmových skupin nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv. Členové Výběrové
komise volí ze svých řad předsedu, který svolává a řídí jednání Výběrové komise. V jeho
nepřítomnosti svolává a řídí jednání Výběrové komise kterýkoliv člen.

Postupy pro zamezení střetu zájmů – Výběrová komise
Jednání Výběrové komise se řídí jednacím řádem a etickým kodexem. Etický kodex a zamezení střetu
zájmů hodnotitelů, kteří budou hodnotit projekt v rámci dané výzvy, bude podrobně upraven vnitřní
směrnicí. Každý hodnotitel podepíše čestné prohlášení o nepodjatosti před samotným procesem
hodnocení. V případě, že je člen Výběrové komise zároveň sám žadatelem (zástupcem či
zaměstnancem žadatele) je povinen na tuto skutečnost kancelář MAS upozornit. V tomto případě se
člen Výběrové komise neúčastní bodování a hodnocení svého projektu ani žádného jiného projektu
ve stejném Opatření SCLLD a stejné výzvě.
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Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD a manažeři MAS jsou vyloučeni při rozhodování jednání
Výběrové komise. Zaměstnanci MAS mohou být přítomni při hodnocení projektů, ale nesmí
zasahovat do samotného procesu hodnocení, plní pouze administrativní roli.

1.2.5.2.

Místní šetření

Manažeři pro realizaci SCLLD s vybranými členy Výběrové komise provádí místní šetření realizace
projektu u všech ŽoD, které projdou administrativní kontrolou s kladným hodnocením. Termín šetření
na místě realizace projektu je domluven s žadatelem s časovým předstihem a realizuje se v době mezi
zaregistrováním ŽoD a veřejnou prezentací projektů před členy Výběrové komise. Místní šetření bude
MAS v souvislosti s vyhlašovanými výzvami a hodnocením projektů realizovat pouze v případě, že
nebude v rozporu s aktuálními Pravidly ŘO OP.

1.2.5.3.

Proces hodnocení a výběru projektů

Kompetencí Výběrové komise je výběr/předvýběr projektů k dotační podpoře a následné navrhnutí
jejich pořadí, a to na základě objektivních kritérií hodnotících přínos projektů k plnění záměrů a cílů
SCLLD. Předseda Výběrové komise může pro objektivní hodnocení přizvat experta na danou oblast.
Výběrová komise hodnotí předložené ŽoD dle hodnotících (preferenčních) kritérií navržených MAS
ve výzvě MAS. Na základě bodového hodnocení stanoví MAS pořadí projektů podle jejich přínosu
k plnění záměrů a cílů SCLLD a v souladu s příslušným OP a provede výběr projektu. ŘO (SZIF
v případě PRV) má právo ve výzvě ŘO (SZIF v případě PRV) stanovit některá kritéria jakožto povinná,
tzn. MAS je musí do svého návrhu kritérií začlenit, dále může stanovit kritéria doporučující, jejichž
prostřednictvím lze naplnit principy, které jsou stanovené ve výzvě ŘO (SZIF v případě PRV). Výběrová
komise sestaví pořadí projektů dle přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD za každé Opatření zvlášť.
MAS stanoví nediskriminační a transparentní postupy pro proces hodnocení a výběr projektů, které
splňují následující podmínky:







složení Výběrové komise musí respektovat zásadu, že členové komise působící ve veřejném
sektoru ani v žádné ze zájmových skupin nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv,
členové Výběrové komise jsou řádně proškoleni ohledně výběru projektů. Při hodnocení a
výběru postupují dle Metodiky MAS k hodnocení jednotlivých kritérií,
hodnocení bude probíhat při dvoukolovém hodnocení s případnou veřejnou prezentací.
Jeden projekt budou hodnotit dva hodnotitelé, kteří nejsou nijak s projektem nebo
předkladatelem svázáni nebo zainteresováni. Členové Výběrové komise se musí zavázat
k nepodjatosti, nezávislosti a mlčenlivosti. Tyto podmínky stvrdí podpisem čestného
prohlášení před zahájením jednání Výběrové komise,
hodnocení se provádí za každé Opatření/Fichi zvlášť,
každé Opatření/Fiche má předem jasně stanovena preferenční kritéria a zároveň je v nich
uvedena hodnota minimálního a maximálního bodového ohodnocení,
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členové Výběrové komise si svá rozhodnutí zdůvodňují tak, aby bylo zřejmé, na základě čeho
bylo příslušné rozhodnutí učiněno,
hodnotitelé bodují na základě výše uvedených kritérií, která jsou součástí každé výzvy. Každý
hodnotitel boduje samostatně do připravených bodovacích protokolů. Tyto protokoly
obsahují informaci o žadateli, název a číslo projektu, přehled bodovacích kritérií včetně
bodového ohodnocení a krátké zdůvodnění bodového hodnocení projektu,
kancelář MAS na základě bodování každého člena Výběrové komise sestaví tabulku, ve které
bude uveden součet bodů od jednotlivých hodnotitelů pro všechny projekty a každé
Opatření/Fichi zvlášť,
každý hodnotitel u jednotlivého projektu, který hodnotil, sečte výsledný počet bodů,
podepíše protokol a předá jej předsedovi Výběrové komise. Předseda Výběrové komise
společně s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD překontrolují výsledné součty, zapíší
součty do připraveného protokolu a dopočítají výslednou bodovou hodnotu (průměr
hodnocení obou hodnotitelů) pro každý hodnocený projekt. Nastane-li situace, že dva
projekty obdrží shodný počet bodů, je nutné se řídit dalšími stanovenými postupy u každého
Opatření/Fiche, tak aby projekty neměly shodný počet bodů (zjištění pořadí projektů). Další
možné situace u bodového hodnocení budou popsány v Metodice MAS k hodnocení
jednotlivých kritérií. Na základě těchto hodnot se projekty seřadí do seznamu, od nevyššího
obdrženého bodového hodnocení po nejnižší obdržený počet bodů v rámci každého
Opatření/Fiche SCLLD zvlášť a to tak, že bodové hodnocení projektů bude odpovídat jejich
přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD. Po ukončení hodnocení projektů je výsledek bodového
hodnocení zaznamenán do elektronické databáze MAS.
z jednání Výběrové komise je pořízen písemný záznam, který obsahuje minimálně následující
informace – datum a čas začátku jednání, místo jednání, jmenný seznam účastníků
s uvedením sektoru a zájmové skupiny, přehled hodnocených projektů a jejich bodové nebo
slovní hodnocení, včetně popisu zdůvodnění ke každému projektu. Podepsaný zápis z jednání
Výběrové komise je zveřejněn na webových stránkách MAS, www.masmtj.cz.

 Veřejná prezentace
Ve výzvě může být stanoveno datum veřejné prezentace projektů podaných žadateli. Veřejná
prezentace je pro žadatele dobrovolná. Účast na veřejné prezentaci není součástí kritérií hodnocení
projektů. Veřejné prezentace bude MAS v souvislosti s vyhlašovanými výzvami realizovat pouze
v případě, že nebude ŘO OP doporučeno nebo rozhodnuto jinak. Upřesnění místa a času prezentace
sdělí žadateli kancelář MAS při příjmu projektu. Aktuální pravidla pro hodnocení projektů budou
volně přístupná na webových stránkách MAS, vždy vylučují jednoznačně střet zájmů členů Výběrové
komise a diskriminaci žadatelů. Každý člen Výběrové komise podepisuje před samotným hodnocením
projektů čestné prohlášení o nepodjatosti.
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1.2.5.4.

Schválení projektů v rámci MAS

Kancelář MAS vypracuje z jednotlivých protokolů souhrnnou zprávu, která obsahuje:





pořadí projektů dle počtu bodů včetně slovního hodnocení,
zařazení projektů v jednotlivých Opatřeních/Fichích,
alokace jednotlivých Opatření/Fichí,
seznam ŽoD, které nebyly přijaty.

Kancelář MAS zajistí předání seznamu předvybraných projektů k podpoře od Výběrové komise
Představenstvu, které má za úkol schválit vybrané projekty k realizaci a zároveň schválit výši alokací
na dané projekty na základě návrhu Výběrové komise.
Při jednání Představenstva je přítomen předseda Výběrové komise, který přednese údaje ze
souhrnné zprávy, případně členům Představenstva vysvětlí nejasnosti a dotazy. Poté Představenstvo
rozhodne – potvrdí či změní pořadí vybraných projektů a počtu podpořených projektů. Zároveň
rozhodne o výši jejich podpory, přičemž výše podpory nesmí překročit maximální výši podpory
projektu dle výzvy. Kompletní seznam schválených a neschválených ŽoD s vyznačenými náhradníky
předá kanceláři MAS k zaregistrování a kontrole ŘO (SZIF v případě PRV). Datum registrace je
zaznamenán do elektronické databáze MAS.
Konečný žadatel je písemně informován o podpoření/nepodpoření projektu včetně uvedení
dosaženého bodového hodnocení a datu registrace ŽoD na ŘO (SZIF v případě PRV). V případě
nepodpoření projektu je uvedeno odůvodnění.
MAS zveřejňuje zápis z hodnocení a výběru projektů na webových stránkách MAS, www.masmtj.cz
nejpozději v den zaregistrování podpořených projektů na ŘO (SZIF v případě PRV). Dále je na
webových stránkách zveřejněn seznam nepodpořených projektů.
Žadatel, jehož projekt byl vyřazen na základě administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti MAS,
má možnost podat žádost o přezkoumání činnosti MAS. Na základě této žádosti je svoláno jednání, u
kterého je přítomen žadatel, který podal žádost, ředitel, vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD a
předseda Kontrolního komise. V případě, že nedojde při tomto jednání ke shodě, má žadatel právo
podat žádost o přezkoumání postupu MAS na ŘO (SZIF v případě PRV). Pokud tak učiní, má žadatel
povinnost o této skutečnosti informovat MAS. Odvolání žadatel podává v souladu s pravidly OP.

1.2.5.5.

Schválení vybraných žádostí o dotaci ze strany ŘO/SZIF

MAS postoupí vybrané projekty ŘO (SZIF v případě PRV) včetně určení jednotlivých alokací a dalšími
relevantními podklady z průběhu hodnocení.
ŘO (SZIF v případě PRV) provádí kontrolu způsobilosti projektů a ověření administrativní kontroly.
Výsledkem administrativní kontroly je zaslání připomínek od ŘO (SZIF v případě PRV). Zaměstnanci
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MAS zajistí opravy a doplnění požadovaných dokumentů dle připomínek a pokynů ŘO (SZIF v případě
PRV).
ŘO (SZIF v případě PRV) schválí způsobilé projekty včetně výše podpory schválené MAS k realizaci. ŘO
(SZIF v případě PRV) nezasahuje do pořadí vybraných způsobilých projektů, pouze v případě zjištění
nesrovnalostí či porušení administrativních postupů MAS. Dále bude ŘO (SZIF v případě PRV)
postupovat při schvalování v souladu s příslušnými pravidly jednotlivých OP.
Následuje vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory ze strany ŘO (SZIF v případě PRV).

1.2.6.

Administrace v průběhu realizace projektu a době udržitelnosti

V průběhu realizace projektů a v době udržitelnosti projektů je konečný žadatel ve spojení se
zaměstnanci kanceláře MAS. Jedná se zejména o spolupráci v oblasti odborného vedení, poradenství
s výběrovým řízením, zaúčtováním položek a další nezbytné výstupy pro dokladování projektu.
Všechny výše uvedené činnosti jsou kanceláří MAS vykonávány zdarma, jak v průběhu realizace a
v době udržitelnosti projektů.
V případě, že nastane situace, kdy je nutné podat žádost o změnu, převezme si zaměstnanec pro
SCLLD tuto žádost o změnu od konečného žadatele a následně posoudí soulad změn projektu se
SCLLD a následně vystaví souhlasné či zamítající stanovisko MAS k posuzované změně.
Zaměstnanci kanceláře MAS provádí kontrolu i dalších dokumentů, které musí konečný žadatel
odevzdat na ŘO (SZIF v případě PRV). Konkrétně se jedná o žádost o platbu a její přílohy, zprávy o
realizaci projektů, zprávy o udržitelnosti projektů apod. Konečný žadatel je povinen před odevzdáním
na ŘO (SZIF v případě PRV) všechny dokumenty s manažerem MAS konzultovat.
V případě, že daný OP nebude vyžadovat po konečném žadateli odevzdávání zpráv o realizaci
projektu/udržitelnosti projektu, bude kancelář MAS vyžadovat po konečném žadateli informace o
pokroku v projektu či případných problémech formou zpracování monitorovacích zpráv. Tyto
monitorovací zprávy budou sloužit k identifikaci možných rizik a zabránění chybám a nesrovnalostech
ve financování projektů.
Konečný žadatel odevzdává zaměstnancům kanceláře MAS 3 různé typy monitorovacích zpráv
v závislosti na postupu projektu:
 Průběžná monitorovací zpráva – konečný žadatel odevzdává pravidelně, minimálně jednou za
6 měsíců nebo v případě provedení změn v projektu zásadního charakteru. Obsahem zprávy
je hlášení stavu rozpracovanosti projektu, vývoji pokroku projektu, o naplňování hodnotících
kritérií a monitorovacích indikátorů.
 Konečná monitorovací zpráva – konečný žadatel odevzdává společně s žádostí o platbu.
Obsahem jsou informace o průběhu realizace projektu, vývoji pokroku projektu, o naplňování
hodnotících kritérií a monitorovacích indikátorů.
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Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu – odevzdává se 1x ročně po celou dobu
udržitelnosti projektu. Obsahem této monitorovací zprávy je informace o udržení výsledků
projektu, případném multiplikačním efektu a o dodržení plnění hodnotících kritérií a
monitorovacích indikátorů.
Zaměstnanci MAS provádí kontrolu projektů na místě v průběhu realizace a v době udržitelnosti
projektu podle postupů stanovených ŘO (SZIF v případě PRV).
V případě, že daný OP nebude popisovat postup kontroly projektů na místě realizace, budou
zaměstnanci MAS provádět místní šetření minimálně v těchto případech:
 Místní šetření u žadatele před realizací projektu se uskuteční u všech ŽoD, které projdou
kontrolou přijatelnosti a administrativní kontrolou s kladným hodnocením. Kontrola se
realizuje v době mezi zaregistrováním ŽoD a výběrem projektů Výběrovou komisí.
 Místní šetření u žadatele v průběhu realizace projektu se uskuteční u všech ŽoD, u
kterých byl podepsán Právní akt. Kontrola se realizuje v době mezi podpisem právního
aktu a podáním žádosti o platbu. Žadatel je povinen hlásit každou změnu ve svém
projektu a po vzájemné dohodě umožnit pracovníkovi MAS kontrolní návštěvu projektu.
Místní šetření lze na žádost žadatele provést i před podpisem právního aktu.
 Místní šetření u žadatele po ukončení realizace projektu se uskuteční u všech konečných
žadatelů, kteří podávají žádost o platbu. Kontrola se realizuje při kontrole
zrealizovaného projektu na místě, příp. konzultaci žádosti o platbu, podmínkou je, že
realizace projektu je již ukončena.
 MAS má právo vykonat neplánovanou kontrolu, a to v následujících případech:
- zjištění závažných skutečností, které mohou ohrozit realizaci nebo financování
projektu,
- na základě podnětu od třetích subjektů,
- na základě předložení Hlášení o změně projektu zásadního charakteru.
 Pracovník MAS provede fyzickou kontrolu na místě realizace, posoudí správnost
faktických údajů (místo realizace, rozsah realizace), shodu s harmonogramem projektu a
naplňování monitorovacích kritérií, zkontroluje doklady, upozorní na nedostatky a nechá
konečnému žadateli lhůtu k jejich odstranění.
 Z místního šetření je vyhotoven jednoduchý zápis ve dvou vyhotoveních, včetně
fotodokumentace. Jedno vyhotovení obdrží kontrolovaný žadatel/příjemce dotace,
jedno vyhotovení MAS.
 MAS se rovněž pravidelně účastní fyzických kontrol společně s kontrolory ŘO (SZIF
v případě PRV).

1.2.7.

Kontrola činnosti MAS

Nejvyšším kontrolním orgánem MAS je Kontrolní komise. Tento orgán dohlíží na to, zda MAS vyvíjí
svoji činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD. Členové Kontrolní
komise nahlíží do účetních knih a jiných dokladů, které se týkají činnosti MAS a kontrolovat tím
obsažené údaje. Dále členové Kontrolní komise projednávají výroční zprávu a hospodaření MAS.

20

Implementační část
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
pro období 2014 – 2020

Kontrolní komise má povinnost nejméně jednou ročně podávat zprávu Partnerské schůzi o své
činnosti.

1.2.8.

Hodnocení souladu projektů s SCLLD

Výzva MAS k předkládání projektů obsahuje odkaz na Pravidla MAS pro hodnocení a výběr projektů,
která jsou stanovená s důrazem na soulad projektů se SCLLD a s podmínkami stanovenými ve výzvě
ŘO (SZIF v případě PRV). MAS hodnotí celkově projektovou žádost dle stanovených kritérií pro
hodnocení a výběr projektů. Při výběru projektů zajišťuje jejich soulad s SCLLD tím, že stanoví jejich
pořadí dle přínosu těchto projektů k plnění záměrů a cílů SCLLD.

1.2.9.

Personální zajištění

Personální kapacita pro realizaci administrativních postupů vyhlašování výzev, hodnocení a výběr
projektů je zajištěna interními zaměstnanci: vedoucí zaměstnanec SCLLD a manažeři. Tito
zaměstnanci mají potřebnou kvalifikaci a dostatek zkušeností z praxe k zařazení na uvedené pracovní
pozice. Vzdělávání zaměstnanců a partnerů MAS je velice důležité pro úspěšnou realizaci SCLLD.
Z tohoto důvodu MAS pořádá interní školení a semináře pro partnery MAS. Dále se zaměstnanci MAS
(příp. partneři) vzdělávají v rámci externích odborných školení, seminářích a kurzech, které se týkají
problematiky realizace SCLLD, komunitního partnerství, spolupráce a metody Leader apod.
IT podpora je zajištěna externím subjektem.

1.2.10. Zajištění auditní stopy
Dokumentace je archivována v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,
ve znění pozdějších předpisů. MAS má vypracovanou vnitřní směrnici - Spisový a archivační řád.
Tento dokument určuje způsob vedení správy dokumentů, archivaci a vyřazování dokumentů, vedení
složek ve spisovém plánu. Archivační řád může být aktualizován dle potřeb, které se objeví při
realizaci SCLLD, vlastní činnosti MAS a jiných činnostech.
Kancelář MAS zajišťuje archivaci dokumentace vztahující se zejména k přípravě výzev, jejich
vyhlášení, hodnocení projektových žádostí, monitoringu projektů, zápisy z jednání orgánů MAS a další
dokumenty, pokud je archivace z pohledu jejich předmětu účelná. Kancelář vede složky podpořených
projektů. Veškeré dokumenty jsou archivovány v prostorách kanceláře a sídla MAS.

1.3. Popis animačních aktivit
Animační aktivity MAS jsou chápány jako činnosti MAS v rámci CLLD, které nezahrnují administraci
projektů konečných žadatelů/příjemců. Animační aktivity jsou především zaměřeny na:


zajištění dostatečné propagace SCLLD v území - bude probíhat především prostřednictvím
seminářů, informačních akcí, komunikace přes média a propagačních materiálů SCLLD.
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informování žadatelů o způsobu výběru projektů - žadatelé budou o výběru projektů
informováni elektronickou poštou nebo písemně doporučeným dopisem, případně osobně
na základě potvrzení převzetí žadatelem.



nastavení procesů a usnadnění výměny informací mezi zúčastněnými stranami - MAS zajistí
pravidelné informování všech členů MAS o podstatných informacích z hlediska CLLD
prostřednictvím seminářů, informačních akcí, školení.



koordinace aktivit místních aktérů směřujících k naplňování SCLLD - pořádání seminářů,
informačních akcí či výměny zkušeností.



podpora žadatelů/příjemců v rozvíjení projektových záměrů - prostřednictvím konzultací
k projektovým záměrům, uveřejňování příkladů dobré praxe, sběru projektových záměrů ke
zvyšování absorpční kapacity SCLLD.



komunikace s příslušnými institucemi (např. Úřad práce) a ministerstvy



komunikace a spolupráce s obcemi, podnikatelskými subjekty a organizacemi na území
MAS MTJ



komunikace a spolupráce se školami a vzdělávacími institucemi



informovanost Regionální stálé konference (RSK) prostřednictvím Krajské sítě Pardubického
kraje a Národní sítě MAS ČR.

K propagaci informací o činnosti MAS MTJ budou využívány následující komunikační nástroje:


webové stránky MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
- MAS MTJ má zřízeny internetové stránky, a to www.masmtj.cz. Na těchto webových
stránkách jsou zveřejněny aktuální informace o SCLLD a dalších činnostech MAS. Za
aktualizaci webových stránek je zodpovědný vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.



sociální sítě (Facebook profil MAS MTJ)
- zveřejňování aktuálních informací o SCLLD a dalších činnostech MAS.



tištěná periodika (zpravodaj měst)
- MAS MTJ pravidelně zveřejňuje aktuální informace o SCLLD a dalších činnostech MAS
v místním obecním zpravodaji.



zpravodaj MAS MTJ
- MAS MTJ vydává min. 1x ročně zpravodaj, ve kterém jsou uvedeny aktuality z činnosti MAS,
aktuality ve vztahu k realizované SCLLD a další informace o dění v území MAS. Tento
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zpravodaj je vydáván v listinné a elektronické formě a dále je vyvěšen na webových stránkách
MAS. V době vyhlašování výzev předpokládáme vydávání elektronického zpravovaje min. 4 x
ročně.


rozesílání informací do e-mailových schránek partnerům a členům MAS, klíčovým aktérům
v území MAS



pořádání informačních seminářů, besed, workshopů apod.
- v rámci propagace SCLLD pořádá MAS pravidelná setkání s veřejností, na kterých je
propagována činnost v rámci SCLLD a vysvětleny a zdůrazněny možnosti dotační podpory



osobní konzultace
- ověřila se jako nejúčinnější forma komunikace a propagace, umožňuje správnou interpretaci
informací a zpětnou vazbu. Výsledkem jsou rovněž osobnější vazby mezi MAS a příslušnými
subjekty. Osobní komunikace je rovněž využívána při pravidelných jednáních partnerů MAS,
kde jsou přímo předávány potřebné informace o činnosti MAS.



webové stránky NS MAS ČR, www.nsmascr.cz
- na těchto webových stránkách bude zveřejněn monitoring médií.

Animační aktivity budou provádět pověření zaměstnanci kanceláře MAS.

1.3.1.

Animace školských zařízení v OP VVV

MAS MTJ bude fungovat jako metodická podpora při přípravě a realizaci projektů školských zařízení
na území MAS MTJ v rámci podpory regionálního vzdělávání. Koordinační role MAS při realizaci
intervencí OP VVV ve prospěch rozvoje venkova vychází z detailní znalosti místních podmínek a široké
spolupráce s místními aktéry.
Za podpory OPVVV bude MAS vykonávat tyto činnosti:







metodická pomoc MŠ a ZŠ s volbou vhodných šablon,
školení pro žadatele a příjemce MŠ a ZŠ,
konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné
publicitě,
metodická pomoc MŠ a ZŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání
dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávání výstupů,
metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě
závěrečné zprávy o realizaci projektu.


Výše uvedené činnosti budou uskutečněny na území působnosti MAS MTJ.
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1.4.

Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a
přeshraniční spolupráce

Partnerství a spolupráce jsou hlavními prvky činnosti MAS a realizace komunitně vedeného místního
rozvoje založeného na principu LEADER. Spolupráce se prolíná všemi činnostmi MAS, a to jak uvnitř
území MAS MTJ, tak mimo něj.

1.4.1.

Spolupráce MAS na národní úrovni

V níže uvedené tabulce je uvedena aktivní spolupráce s institucemi v ČR.
Tabulka č. 4: Členství v institucích na národní úrovni

Název organizace
1.

NS MAS ČR

2.

KS NS MAS ČR

3.

CSV

4.

Tematická platforma pro
organizačně - právní
aspekty fungování NNO

Popis oblastí spolupráce
MAS MTJ na národní úrovni spolupracuje s ostatními organizacemi typu
MAS. MAS MTJ je členem Národní sítě Místních akčních skupin České
republiky. Přínosem tohoto členství je zejména pořádání přednášek a
školení, konferencí a exkurzí, výměna zkušeností příkladů dobré praxe
apod. Spolupráce s NS MAS ČR již od roku 2009.
MAS MTJ na národní úrovni spolupracuje s ostatními organizacemi typu
Krajských sítí. MAS MTJ je členem KS NS MAS České republiky. Přínosem
tohoto členství je zejména pořádání přednášek a školení, výměna
zkušeností příkladů dobré praxe apod.
CSV je instituce, která navazuje na efektivní strukturu spolupráce NS MAS
ČR – KS NS MAS Pk – jednotlivé MAS. Hlavním cílem CSV je sdílení
zkušeností a poznatků a předávání informací aktérům působících v oblasti
rozvoje venkova a zemědělské činnosti. V budoucnu předpokládáme další
rozvoj této spolupráce a vytvoření nových partnerství.
MAS MTJ je členem Tematické platformy pro organizačně - právní aspekty
fungování NNO (tematická platforma NNO k nové legislativě) při
organizaci SPIRALIS. Za MAS MTJ v této platformě aktivně pracuje právník
Mgr. Pavel Šejnoha. Spolupráce s platformou pomohla naší MAS správně
nastavit složitou strukturu fungování obecně prospěšné společnosti,
principy partnerství ke splnění standardů MAS. Zkušeností z platformy
využíváme i k předávání potřebných informací NNO v našem území a
poskytujeme jim i metodickou pomoc v rámci činnosti o.p.s.

Zdroj: vlastní zpracování

 Spolupráce s ostatními MAS
MAS MTJ navázala v předchozím programovém období spolupráci s dalšími místními akčními
skupinami, a to především prostřednictvím společně připravených projektů spolupráce. Jednalo se
především:


projekt spolupráce s názvem „Nezapomeňte (se) vrátit“. Realizace projektu leden 2014 –
2015. Cílem projektu bylo nabídnout jednotlivým obcím a pracovníkům knihoven zvýšení
návštěvnosti a využití knihovny nejen na výpůjčku knih, ale i k jinému novému využití
knihovny. Do tohoto projektu se MAS MTJ zapojila společně se dvěma Místními akčními
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skupinami, a to MAS POLIČSKO z.s. a MAS Hlinesko, z.s. Do projektu se zapojilo celkem 20
knihoven, z toho 9 knihoven z našeho území.




projekt spolupráce mezi MAS Pardubického kraje s tématem "Společné využití praxe v oblasti
evaluace strategií". Realizace projektu leden – červen 2015. Projekt byl financovaný z
Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013, v rámci opatření IV.2.1 Realizace
projektů spolupráce. Partnery projektu bylo pět MAS Pardubického kraje: MAS Litomyšlsko,
o.p.s., MAS Holicko, o.p.s., MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s., Místní akční
skupina Svitava z.s., MAS Bohdanečsko, z.s. Smyslem projektu bylo posílení spolupráce mezi
novými a zkušenějšími MAS v rámci Pardubického kraje v oblasti předávání správné praxe a
postupů v oblasti monitoringu a evaluace s využitím zkušeností programového období 2007 –
2013. Stanovené cíle projektu, kterými byly podpora rozšíření spolupráce MAS v
Pardubickém kraji a nastavení mechanismu monitoringu a evaluace pro nové programové
období, byly splněny. Výstupem projektu je komplexně zpracovaná metodika monitoringu a
evaluace strategií MAS založená na důkladné analýze monitoringu a evaluace v podpořených
MAS.
na tento projekt spolupráce volně navázalo neformální pokračování výměny zkušeností mezi
stejnými 6 MAS Pardubického kraje v oblasti zpracování a realizace SCLLD.

 Plánovaná spolupráce na území ČR
Spolupráce s MAS v rámci ČR bude navazovat na existující vazby vzniklé v realizovaných projektech
spolupráce. Snahou MAS je tyto vazby dále rozšířit na další subjekty. Spolupráce s ostatními MAS
bude probíhat zejména na základě výměny a předávání zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe a
procesů. MAS MTJ bude usilovat o vytvoření skupin spolupracujících MAS, které bude vzájemně pojit
stejná problematika řešená v SCLLD. Tyto MAS by měly společně realizovat projekty zaměřené na
propagační, vzdělávací a volnočasové akce. Výstupem této spolupráce by mělo být pořádání
konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, apod. včetně
tvorby produktů s tím spojených (odborné publikace, brožury, letáky a další propagační předměty).
MAS MTJ již nyní navazuje kontakty mezi ostatními MAS. Mezi hlavní témata spolupráce, na které se
chce MAS zaměřit, patří:









projektové a strategické řízení,
podpora tradičních výrobků, tradičních venkovských odvětví a tradičních akcí,
zaměstnanost,
rozvoj cestovního ruchu a agroturistiky se zavedením a následnou propagací regionálního
značení,
zkvalitnění a rozvoj vzdělávání,
rozvoj volnočasových aktivit a dalšího vzdělávání,
rozvoj zemědělství,
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1.4.2.

rozvoj spolupráce a sounáležitosti k regionu,
další témata, která vyplynou z realizace SCLLD.

Spolupráce MAS na mezinárodní úrovni

Vzhledem ke geografické poloze území MAS MTJ nenavázala MAS spolupráci se zahraničními
partnery. V programovém období 2014 – 2020 bude mít MAS snahu o navázání spolupráce, výměnu
zkušeností a realizaci projektů s MAS nebo jinými subjekty v zahraničí.

1.5.

Popis zvláštních opatření pro hodnocení

Hodnocení SCLLD je činnost, která bude probíhat během celého trvání realizace SCLLD MAS MTJ.
Smyslem provádění vyhodnocování SCLLD MAS MTJ je získání zpětné vazby o plnění obsahu SCLLD a
zároveň umožňuje stanovení možných rizik a zabránění chybám a nesrovnalostem v realizaci SCLLD.
Vyhodnocení tvoří 2 navzájem navazující fáze:
 monitoring SCLLD,
 evaluace SCLLD – ověřování získaných dat monitoringem.
Obecné nastavení procesů a pravidel monitoringu a evaluace stanovuje Metodický pokyn pro
evaluace v programovém období 2014 – 2020. Dále má MAS MTJ vypracovánu interní směrnici na
provádění procesu monitoringu a evaluace SCLLD, ve které jsou nastaveny lhůty, odpovědnosti a
kompetence zaměstnanců a orgánů MAS a konečných žadatelů. Naplňování cílů a dodržování
stanovených monitorovacích indikátorů ve vztahu k SCLLD sleduje Kontrolní komise. Kontrolní komise
zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu – Představenstvu indikátorový a
evaluační plán SCLLD .
Etický kodex monitoringu a evaluace SCLLD
MAS MTJ bude pravidelně sledovat metodické pokyny pro řízení integrovaných nástrojů SCLLD MAS.
Na základě schváleného dokumentu SCLLD MAS MTJ bude MAS vyhlašovat výzvy na překládání
projektů pro jednotlivé specifické cíle strategie. Tyto výzvy budou plně v souladu s podmínkami výzev
vyhlašovanými řídícími orgány jednotlivých programů ESI fondů, z nichž bude SCLLD MAS MTJ
financována. MAS MTJ bude mít nastaven mechanismus výběru projektů (formální hodnocení,
obsahové hodnocení, způsob stanovení pořadí projektových žádostí, role orgánů MAS atd), který
bude klást důraz na princip transparentnosti (např. princip více hodnotitelů, schvalování projektů na
více úrovních rozhodování) a soulad projektů s cíli SCLLD MAS MTJ. Pro zajištění vysoké kvality řízení
SCLLD MAS MTJ bude MAS plně spolupracovat a komunikovat s řídícími orgány programů ESI fondů,
z nichž bude strategie financována.
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Harmonogram provádění monitoringu a evaluace

monitoring
(předkládání Zprávy o
plnění integrovaných
nástrojů
evaluace
(předkládání Zprávy o
evaluaci)

1.5.1.

2016

2017

milník
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

1x

1x

1x – mid
- term

1x

1x

1x

1x

1x

Monitoring

V rámci procesu vyhodnocování SCLLD bude sledováno plnění monitorovacích indikátorů dle
Národního číselníku indikátorů 2014 – 2020 a další ukazatele plnění stanovené pro realizaci SCLLD
(aktivita MAS, projekty v území, projekty MAS apod.). Předmětem procesu monitoringu je
vyhodnocování SCLLD, v rámci jednotlivých Opatření/Fichí v programových rámcích s přidělenou
finanční alokací a dále ukazatele plnění opatření SCLLD bez přímé finanční alokace.
Vyhodnocení SCLLD bude prováděno zpravidla dvakrát ročně prostřednictvím vypracování Zprávy o
plnění integrovaných nástrojů, kterou vypracuje Kontrolní komise ve spolupráci se zaměstnanci
kanceláře MAS. Zpráva bude předložena ke schválení Představenstvu. Schválená zpráva bude dána na
vědomí Partnerské schůzi. Tato zpráva shrnuje výkon z realizovaných projektů prostřednictvím
přehledu dosažených hodnot monitorovacích indikátorů. Dále je uvedeno zhodnocení a doporučení
do budoucna.
Do 30 pracovních dnů od ukončení financování posledního projektu (okamžik úhrady závěrečné
platby ve prospěch příjemce, resp. úhrady přeplatku na účet ŘO – v případě ex-ante financování)
předloží MAS Závěrečnou zprávu o plnění integrované strategie. Struktura a obsah této Zprávy a
proces administrace je stejný jako v případě řádné pololetní Zprávy o plnění integrované strategie.
Na základě zjištěných informací, nově vzniklých skutečností a potřeb může být SCLLD aktualizována.
Předmětem aktualizace mohou být cílové hodnoty monitorovacích indikátorů, finanční plán, popř.
aktualizace dalších částí dokumentu. Aktualizace SCLLD bude mít formu samostatného dokumentu,
který bude schválen Partnerskou schůzí. Aktualizace bude provedena za podmínek stanovených ŘO
(SZIF v případě PRV).
Vyhodnocování je postup, ve kterém MAS MTJ zhodnotí plnění cílů SCLLD. Vzhledem k tomu, že cíle
SCLLD jsou komplexní a jsou plněny prostřednictvím velkého souhrnu aktivit, je nutné i toto
vyhodnocování rozdělit do několika oblastí:




vyhodnocování dat získaných na základě zpráv o realizaci projektů konečných žadatelů a dále
zpráv o realizaci projektů spolupráce MAS,
vyhodnocování průběhu všech administrativních procesů, která MAS provádí z pohledu
dodržování stanovených pravidel,
vyhodnocování podpůrných činností MAS,
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vyhodnocování aplikace metody CLLD (zapojení veřejného a soukromého sektoru do
realizace SCLLD).

Základním technickým nástrojem pro monitoring SCLLD je monitorovací systém MS 2014+, v případě
PRV se jedná o IS SZIF – Portál Farmáře.

1.5.2.

Evaluace

SCLLD MAS MTJ bude vyhodnocována zpravidla jedenkrát ročně formou Zprávy o evaluaci SCLLD,
kterou vypracuje Kontrolní komise ve spolupráci se zaměstnanci kanceláře MAS. Zpráva bude
předložena ke schválení Představenstvu. Schválená zpráva bude dána na vědomí Partnerské schůzi.
Zpráva shrnuje výstupy z realizovaných projektů a dalších aktivit prostřednictvím přehledu
dosažených hodnot monitorovacích indikátorů. Obsahem této zprávy bude uvedeno zhodnocení a
doporučení do budoucna.
MAS MTJ bude provádět:
Předběžná (ex-ante) evaluace – MAS MTJ již provedla tuto evaluaci
Do SCLLD vstoupily výsledky předběžné evaluace zohledněním absorpční kapacity území ve volbě
aktivit, výší alokací a stanovení indikátorů a ukazatelů pro jednotlivá Opatření/Fiche.
Průběžná (on-going) evaluace
Průběžná evaluace bude probíhat 1x za rok. Podklady pro průběžnou evaluaci bude zpracovávat
kancelář MAS. Evaluaci provede Kontrolní komise a své závěry předloží ke schválení Představenstvu.
Průběžná evaluace bude probíhat každoročně.
Střednědobá (mid-term) evaluace
Při vyhodnocení plnění milníku v roce 2018 bude provedena mid-term evaluace, ve které dojde
k vyhodnocení plnění SCLLD a vyhodnocení plánovaných hodnot monitorovacích indikátorů a
finančního plánu vztahující se k milníku v roce 2018. Způsob evaluace bude respektovat principy a
standardy evaluací, pravidla pro sdílení informací a postupy pro sestavení a realizaci evaluačního
plánu uvedené v Metodickém pokynu pro evaluace v programovém období 2014 – 2020.
Závěrečná (ex-post) evaluace
Ex-post evaluace bude provedena po ukončení realizace SCLLD MAS MTJ pro období 2014 – 2020.
Předmětem hodnocení budou indikátory a ukazatele plnění za celé programové období a za SCLLD
jako celek. Výsledky ex-post evaluace budou jedním ze vstupních podkladů pro nastavení budoucí
strategie území MAS MTJ na následující programové období.
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Informační zdroje pro hodnocení
Informačními zdroji pro hodnocení projektů a činností MAS jsou následující:




1.6.

zprávy o realizaci projektů konečných příjemců dotace,
statistické údaje zjišťující hodnotící kritéria,
názory veřejnosti na realizované projekty a na činnost MAS (dotazníkové šetření, řízené
hovory apod.).

Aktualizace SCLLD MAS MTJ

SCLLD MAS MTJ může být aktualizována na základě zjištěných údajů v rámci monitoringu a evaluace
SCLLD, nově vzniklých skutečností a potřeb. Předmětem aktualizace mohou být cílové hodnoty
monitorovacích indikátorů, finanční plán apod. Aktualizace SCLLD bude provedena za podmínek,
které stanoví ŘO (SZIF v případě PRV). Dle Statutu je oprávněným orgánem ke schvalování strategie
Partnerská schůze, která je i kompetentním orgánem pro schvalování aktualizací. V případě drobných
aktualizací nebo výzvy ŘO k doplnění SCLLD je možné, aby Partnerská schůze pověřila schválením
aktualizací Představenstvo.
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1.7. Seznam zkratek
CLLD

Komunitně vedený místní rozvoj

CSV

Celostátní síť pro venkov

IS SZIF

Informační systém Státního zemědělského
intervenčního fondu

KS MAS

Krajská síť MAS

MAS MTJ

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

MAS

Vnitřní organizační složka Místní akční skupina

MS2014+

Elektronický systém pro komunikaci s ŘO

NNO

Nestátní neziskové organizace

NS MAS ČR

Národní síť Místních akčních skupin ČR

OP

Operační program

PRV

Program rozvoje venkova

ŘO

Řídící orgán

SCLLD MAS MTJ

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko pro období 2014
- 2020

SZIF

Státní zemědělský intervenční fond

ŽoD

Žádost o dotaci
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