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Předpisy pro výběr projekt ů 

(výtah ze Strategického plánu LEADER ) 

 

9.  ORGANIZACE A ZDROJE MAS 
9.1. Organizační struktura a rozdělení odpovědnosti 
 Hodnotící a výběrová komise provádí výběr projektů podle výběrových kritérií, sestavuje seznam 
projektů v pořadí podle bodové hodnoty, vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu, 
projekty náhradní a projekty ostatní. Při výběru projektů respektuje požadavek, aby minimálně jeden 
projekt a minimálně třetina finanční alokace pro dotace v rámci výzvy k předkládání projektů se týkala 
podnikatelského subjektu, jestliže je objektivně možné tento požadavek splnit (tzn. předloží-li projekt 
alespoň jeden podnikatelský subjekt a projekt a žadatel budou splňovat stanovená kritéria). 
Výběrová komise je devítičlenná, je volená členskou schůzí na období tří let. Členové mohou být 
voleni opakovaně. Při sestavení výběrové komise je nutno dodržet poměr podnikatelského a veřejného 
sektoru. 
     Pro každé hodnocení žádostí dané fiche a výzvy určí programový výbor pět členů (z 9 členné 
hodnotící a výběrové komise)pro hodnocení a výběr projektů tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. 
Každý člen hodnotící a výběrové komise se musí minimálně 1x za rok zúčastnit školení pro 
hodnotitele a před vlastní účastí při hodnocení a výběru projektů podepsat etický kodex. 
Postup výběru členů a volby předsedy komise je popsán v kapitole 10.2. 
     Výběrová a hodnotící komise se přímo podílí na monitoringu realizace projektu prostřednictvím 
Průběžné a Závěrečné zprávy o realizaci (viz kap.10.3., A), f)) a provádí závěrečnou kontrolu 
dokumentů před podáním Žádosti o proplacení. Vše předkládá ke schválení Programovému výboru. 
 

 
10. ADMINISTRATIVNÍ POSTUPY 
10.1 Registrace projektů 
Způsob bodování  

    Vedle povinných preferenčních kritérii si MAS Hlučínsko stanovila vlastní preferenční kritéria 
MAS. Bodovací systém je rozdílný s ohledem na zaměření každé fiche. Body jsou uvedeny ve 
formulářích u jednotlivých fichí. Kritéria bodování a výše bodů je uvedena u každé fiche 

     Hodnotící a výběrová komise má navíc u každé fiche hodnotící kritérium – „ Vyniká tento projekt 
svou výjimečností nad ostatní projekty?“ – tzv.žolík. Kritérium má maximální bodové ohodnocení a 
body za toto kritérium je možno přidělit Žádostí, která svou jedinečností přispívá k rozvoji regionu, 
udržení a rozvoji tradic Hlučínska 

Postup pro zařazení do bodovací stupnice při shodném počtu bodů je popsán u každé zpracované 
fiche. Tento popis je rovněž vypracován u jednotlivých hodnotících tabulek.  

       Popis jednotlivých údajů v žádosti či jejích přílohách musí být uveden tak, aby jednotlivá kritéria 
pro bodování, povinná i stanovená MAS, mohla být jednoznačně posouzena. Nebude-li popis údajů 
dle jednotlivých kritérií uveden srozumitelně a jednoznačně, příslušné kritérium bude ohodnoceno 0.     
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Ve zpracování každé jednotlivé fiche jsou stanoveny povinné a nepovinné přílohy dle zaměření fichí.    
Pro vlastní hodnocení projektů jsou zpracovány Hodnotící tabulky.  Každý člen hodnotící a výběrové 
komise se musí minimálně 1x za rok zúčastnit školení pro hodnotitele, které může provést manager 
MAS, pověřený zástupce MAS nebo externí lektor. 

Na základě odevzdaných vyplněných Hodnotících tabulek hodnotící a výběrovou komisí bude 
vytvořen Seznam ohodnocených projektů (zodpovídá manager), ve kterém budou seřazeny sestupně 
všechny hodnocené projekty podle celkových dosažených bodů.  U projektů, které dosáhnou shodný 
počet bodů, bude v poznámce uvedeno zdůvodnění jejich pořadí (viz postup při shodném počtu bodů 
u jednotlivých fichí).  

 

 

10.2 Způsob výběru projekt ů 
Postup při výběru projekt ů, zajištění osob pro hodnocení a výběr projekt ů 

     Programový výbor vybere po skončení termínu výzvy pro hodnocení projektů každé fiche 5 členů 
z výběrové komise tak, aby dle Seznamu doručených žádostí nedošlo ke střetu zájmu členů výběrové 
a hodnotící komise s předkládanými projekty. Programový výbor může pověřit hodnocením a 
výběrem Žádostí všechny členy hodnotící a výběrové komise, jestliže počet podaných Žádostí 
výrazně převyšuje finanční alokaci dané Výzvy. V tomto případě zvolený předseda hodnotící a 
výběrové komise zodpovídá za to, že při hodnocení a výběru Žádostí nedojde ke střetu zájmu.  

     Každý z vybraných členů do hodnotící a výběrové komise pro danou fichi je povinen podepsat 
Etický kodex.  

     Etický kodex musí obsahovat čestné prohlášení o: 

- Vyloučení střetu zájmu s předkládanými projekty 

- Zachování mlčenlivosti o zjištěných skutečnostech 

- Povinném proškolení pro hodnotitele v rámci MAS 

       Hodnotící a výběrová komise se sejde nejdříve za 21 pracovních dnů po kontrole přijatelnosti 
projektu (čas pro podání a projednání námitky), nejpozději ale do 30 pracovních dnů. Členové komise 
si vyberou ze svého středu předsedu, který bude zodpovědný za činnost ustavené hodnotící a výběrové 
komise. O výběru provedou zápis, který bude přiložen k Protokolu o bodování. Komise bude hodnotit 
projekty na základě Seznamu hodnocených projektů podle přijatelnosti, a to pouze ty, které jsou nad 
čarou (počet vyhotovení viz kapitolu způsob bodování). 

     Každý projekt se bude bodovat na základě Hodnotící tabulky. Vedle bodů se budou do hodnotící 
tabulky zaznamenávat i poznámky a po ukončení hodnocení bude vypracován závěr ke každému 
hodnocenému projektu. 

     Doba potřebná pro hodnocení projektů se bude odvíjet od počtu podaných projektů nebo jejich 
obsáhlosti, ale nesmí být delší než 20 pracovních dnů. 

     Po ohodnocení všech projektů bude vytvořen Seznam ohodnocených projektů (viz kapitola způsob 
bodování). 

     Na základě Seznamu ohodnocených projektů a s ohledem na alokovanou finanční výši na danou 
fichi provede hodnotící a výběrová komise návrh výběru projektů vhodných pro poskytnutí dotace.  
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     Po skončení výběru hodnotící a výběrová komise vypracuje Závěrečnou zprávu hodnotící a 
výběrové komise (zodpovídá zvolený předseda dané komise). Zprávu předá ke schválení 
Programovému výboru.    

        Rozhodnutí výběrové komise je konečné a nelze se proti němu odvolat ani vznést námitku. 

     Všichni žadatelé mají právo být seznámeni s  hodnocením svých projektů, požádají-li si o ně. 

Všichni žadatelé budou informováni o dosažení celkového počtu bodů na internetových stránkách 
MAS Hlučínsko. Po kontrole RO SZIF budou vybraní žadatelé zveřejněni na internetových stránkách. 

      Výběrová a hodnotící komise se může přímo podílet na monitoringu realizace projektu 
prostřednictvím Průběžné a Závěrečné zprávy o realizaci (viz kap.10.3., A), f)) a může provádět 
závěrečnou kontrolu dokumentů před podáním Žádosti o proplacení. 

 

Opravné postupy 

     Zjistí-li Kontrolní a revizní komise při svých kontrolách, že došlo při hodnocení a výběru projektů 
k porušení z některých bodů etického kodexu hodnotitele, je povinna toto neprodleně oznámit 
Programovému výboru a učinit o svém zjištění zápis. Hodnocení a výběr projektů pak Programový 
výbor prohlásí za neplatný a určí nové členy hodnotitelské a výběrové komise, která celý proces 
zopakuje. Toto všechno se pak musí objevit v závěrečné zprávě nové hodnotitelské a výběrové 
komise. Kontrola etického kodexu může probíhat v období hodnocení projektů a maximálně do třetího 
pracovního dne po ukončení hodnocení výběrovou a hodnotící komisí 


