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1

IDENTIFIKACE MAS

Nazev: MAS Rozkvet, z.s.
pravní subjektivita: zapsany spolek
IC: 26658691
Adresa: Skolní 124, 384 02 Lhenice
kontaktní udaje:
www.masrozkvet.cz
E-mail: kancelar@masrozkvet.cz
Datova schranka: tbcttih
Tyto interní postupy pro realizaci SCLLD MAS jsou zpracovany ve smyslu Stanov MAS Rozkvet,
z.s.

2

ADMINISTRATIVNI KAPACITY

2.1 PRACOVNI CI KANCELA R E MAS PRO REALIŽACI SCLLD :
Organizacní vedoucí kancelare MAS (dale Vedoucí kancelare MAS) a financní manazer a predseda
spolku:
Ing. Petr Leber
E-mail: petr.leber@seznam.cz, Tel.: +420 603 851 741
Vedoucí pro realizaci SCLLD, manazer pro PRV:
Monika Hurska
E-mail: kancelar@masrozkvet.cz, Tel.: +420 774 139 464
Pracovník pro animaci uzemí a animaci skol (dale Pracovník pro animaci):
Pracovník pro animaci I.
Milada Vopalkova
E-mail: vopalkova@masrozkvet.cz, Tel.: +420 774 438 779
Pracovník pro animaci II. a manazer pro IROP a OPŽ
Jana Fakenbergova, e-mail: fakenbergova@masrozkvet.cz, tel: +420 777 732 564
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2.2 ORGA NY MAS
a) Organy a postupy v zasade navazují na dosavadní praxi a jsou v souladu s Metodikou pro
Standardizaci MAS v programovem období 2014-2020, schvalene vladou CR v cervnu 2014
b) Kompetence slozek rozhodovací urovne jsou stanoveny platnymi Stanovami MAS
http://www.masrozkvet.cz/o-mas/dokumenty/ zpusob vlastního jednaní rozhodovacích
organu MAS je rozepsan v jednacím radu (Statutu) MAS Rozkvet, z.s.
http://www.masrozkvet.cz/o-mas/dokumenty/interni-smernice-/
c) MAS ma nejvyssí organ – Clenska schuze, dalsími organy spolku jsou Spravní rada, Vyberova
komise a Dozorcí rada.

2.3 KOMPETENCE KANCELA R E / ŽAME STNANCŮ MAS
a) Kompetence kancelare MAS jsou stanoveny platnymi Stanovami MAS
http://www.masrozkvet.cz/o-mas/dokumenty/
b) Kancelar MAS tvorí zamestnanci MAS; vedoucími zamestnanci v pracovnepravním vztahu
v ramci Kancelare MAS jsou Organizacní vedoucí kancelare MAS, ktery odpovída za chod
kancelare, Vedoucí pro realizaci SCLLD a Pracovník pro animaci uzemí a skol.
c) Vedoucí pro realizaci SCLLD - je plne zodpovedny za realizaci SCLLD MAS Rozkvet, z.s., rídí
administraci vsech operacních programu v gesci MAS, je zodpovedny za evidenci a radnou
archivaci projektovych zadostí, pripravuje harmonogram vyzev a vyzvy pro dany program,
zajisťuje kontrolu formalních nalezitostí a kontrolu prijatelnosti a vyjadruje se ke zmenam
realizovanych projektu, je zodpovedny za zadavaní do Portalu Farmare, pripravuje kontrolní
listy k jednotlivym fazím hodnocení,
d) Pracovník pro animaci území – realizuje animacní aktivity MAS, spravuje webove stranky
MAS, propaguje vyzvy pro dílcí OP, organizuje skolení pro potencialní zadatele, nositele
projektu i hodnotitele, provadí kontrolu formalních nalezitostí a prijatelnosti, zasíla
vyrozumení zadateli o ukoncení administrace projektu, zajisťuje podklady k jednaní vyberove
komise, vede rezervacní system MAS, pomaha s administrativou MAS, koordinuje propagacní
aktivity a prípravu propagacních materialu v uzemí.
e) Finanční manažer MAS – vede kompletní ucetnictví MAS podle jednotlivych projektu,
zpracovava zpravy o hospodarení organizace, pripravuje zadosti o platbu a hlasení zmen
k provozním nakladum MAS, vede spisovou a archivacní sluzbu a dalsí provozní nalezitosti
kancelare MAS.
f) Pracovník pro animaci škol – komunikuje se vsemi typy skol v regionu, poskytuje
metodickou pomoc, pomaha vyhledavat prílezitosti financovaní a kooperací dalsího rozvoje
skolního, mimoskolního i celozivotního vzdelavaní.

2.3.1 OPATRENI PRO ŽAMEŽENI STRETŮ ŽAJMŮ
Stret zajmu pri realizaci SCLLD je MAS osetren nasledovne:
a) Ža osobní zajem se povazuje jakykoliv zajem, ktery prinasí nebo by mohl prinest dotcene
osobe nebo osobe jí blízke, prípadne fyzicke nebo pravnicke osobe, kterou tato osoba
Interní postupy PRV – verze 04 – kveten 2020
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zastupuje na zaklade zakona nebo plne moci, získaní majetkoveho nebo jineho prospechu, ci
poskozovaní tretích osob v její prospech.
b) Vsichni hodnotitele a clenove organu si musí byt vedomi svych povinností vyplyvajících z
mlcelivosti a stretu zajmu. MAS zajistí, aby vsichni hodnotitele a clenove vyberove komise
podepsali Prohlasení o neexistenci stretu zajmu, a eticky kodex, a to pred zahajením
hodnocení.
c) MAS zajistí, aby byl system vyberu vsech hodnotitelu a clenu vyberove komise nastaven
transparentne, v souladu se stanovami MAS a provedenou standardizací MAS. Clenove
vyberove komise jsou vybírani z clenu MAS.
d) Pro organy a subjekty zapojene do procesu hodnocení MAS platí statut a jednací rad
organizace viz: http://www.masrozkvet.cz/o-mas/dokumenty/interni-smernice-/; MAS
Rozkvet, z.s. dale zpracovala eticky kodex (viz http://www.masrozkvet.cz/omas/dokumenty/interni-smernice-

3

VY ŽVA MAS

3.1 VYHLA S ENI VY ŽVY MAS
a) MAS vyhlasí vyzvu na predkladaní Žadostí o dotaci po schvalení RO SŽIF. Vyzva a Fiche platne
pro danou vyzvu budou zverejneny na internetovych strankach MAS Rozkvet, z.s. od data
vyhlasení vyzvy az po poslední den príjmu Žadostí o dotaci na MAS. Vyzva bude vyhlasena
minimalne 30 kalendarních dní pred ukoncením príjmu zadostí o dotaci na MAS a príjem
Žadostí o dotaci na MAS bude trvat minimalne 14 kalendarních dní.
b) Odpovednost za vyhlasení a uverejnení vyzvy ma vedoucí zamestnanec SCLLD. Vedoucí
zamestnanec SCLLD nejdríve vyplní zadost o potvrzení vyzvy, kterou odesle ke kontrole
formalních nalezitostí na RO SŽIF.

3.2 PODA NI Ž A DOSTI O DOTACI
a) Žakladním komunikacním nastrojem je Portal Farmare.
b) Prístup k individualním informacím a sluzbam mají pouze registrovaní zadatele a príslusna
MAS. Žadatel muze získat registraci na Portal Farmare osobním podaním zadosti na místne
príslusnem RO SŽIF nebo na CP SŽIF. Blizsí podmínky a informace jsou uverejneny na
internetovych strankach viz https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod - Žadost o prístup a
Informace pro zadatele o prístup do Portalu Farmare.
c) V prípade informovaní a vyzyvaní zadatele v ramci administrace projektu je nutne zaslat
zpravu emailem s dokumentem elektronicky podepsanym v príloze, prípadne predat osobne
v kancelari MAS proti podpisu zadatele.
d) Žadost o dotaci je mozne konzultovat s kancelarí MAS. Žadatel predava kompletne vyplneny
formular Žadosti o dotaci vcetne povinnych (prípadne nepovinnych) príloh na MAS pres
Portal farmare v termínu stanovenem vyzvou MAS (vybrane prílohy muze zadatel, vzhledem
k jejich velikosti prípadne formatum, predlozit v listinne podobe).
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e) Ža datum podaní Žadosti o dotaci na MAS se povazuje datum podaní Žadosti o dotaci pres
Portal farmare.
f) MAS zverejní na svych internetovych strankach seznam prijatych zadostí minimalne v
rozsahu , pridelene poradove císlo projektu, místo realizace projektu (NŮTS 5), nazev
projektu, nazev nebo císlo príslusne Fiche, a to nejpozdeji do 5 pracovních dní od ukoncení
príjmu zadostí na MAS.
g) Odpovednost za príjem Žadostí ma Vedoucí pro realizaci SCLLD. Na príjmu Žadostí se podílí
poverení pracovníci MAS.

3.3 ADMINISTRATIVNI KONTROLA A KONTROLA PR IJATELNOSTI Ž A DOSTI O
DOTACI NA MAS
a) Kancelar MAS provede zakladní administrativní kontrolu (tj. kontrolu obsahove spravnosti,
kontrolu formalních nalezitostí) a kontrolu prijatelnosti vcetne dalsích podmínek (MAS
nebude provadet kontrolu financního zdraví, ktera je v kompetenci SŽIF) u prijatych Žadostí o
dotaci dle postupu stanoveneho Pravidly pro operaci 19.2.1 (resp. dle kontrolního listu).
b) Pri vykonu kontroly prijatelnosti a formalních nalezitostí musí byt uplatneno pravidlo 4 ocí –
nezavisle hodnocení jedním hodnotitelem a nezavisle zkontrolovaní a schvalení hodnotitelem
druhym.
c) V prípade, ze pri administrativní kontrole zjistí kancelar MAS, ze je nutne opravit nedostatky,
vyzve zadatele k doplnení Žadosti o dotaci v pevne danem termínu minimalne vsak 5
pracovních dní. Žadatel muze provest opravu maximalne dvakrat. V prípade nedoplnení ve
stanovenem termínu ukoncí kancelar MAS administraci dane Žadosti o dotaci z duvodu
nesplnení podmínek Pravidel pro predlození Žadosti o dotaci. O vysledku provedenych
kontrol je zadatel informovan kancelarí MAS do 5 pracovních dní od ukoncení kontroly
emailem.
d) MAS provadí zaznam do formulare Žadosti o dotaci o vsech krocích administrace a o
dokumentech prijatych/odeslanych v ramci procesu administrace Žadostí o dotaci.
e) Žadosti, ktere uspesne projdou administrativní kontrolou a kontrolou prijatelnosti Žadosti
postupují automaticky do faze vecneho hodnocení.

3.4 HODNOCENI A VY BE R PROJEKTŮ
a) MAS provede v ramci jedne vyzvy hodnocení projektu dle postupu stanoveneho Pravidly pro
operaci 19.2.1.
b) Vyberova komise provaní vecne hodnocení podle predem stanovenych preferencních kriterií
v souladu s vyzvou MAS, o hodnocení jednotlivych projektu vyhotoví zaznam, kde u kazdeho
preferencního kriteria clenove Vyberove komise uvedou zduvodnení prideleneho poctu bodu,
ktere je nasledne urcenym pracovníkem MAS doplneno do Žadosti o dotaci.
c) Ž jednaní Vyberove komise bude porízen zapis, ktery bude obsahovat minimalne nasledující
informace: datum a cas zacatku jednaní, jmenny seznam ucastníku vcetne uvedení subjektu,
ktery zastupují, prehled hodnocenych projektu v rozsahu nazev projektu, místo realizace
projektu (NŮTS 5), nazev nebo císlo príslusne Fiche a jejich bodove hodnocení
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d) MAS v kazde vyzve stanovuje minimalní bodovou hranici pro splnení vecneho hodnocení dle
Fichí. V prípade neprekrocení minimalní bodove hranice je zadost o podporu z dalsího
procesu hodnocení vyloucena.
e) Na zaklade bodoveho hodnocení stanoví Vyberova komise poradí projektu za kazdou Fichi
zvlasť podle poctu dosazenych bodu a sestaví seznam podporenych projektu sestupne az do
vyse alokace na danou vyzvu. V prípade shodneho poctu bodu bude:
1) zvyhodnen projekt s vyssím poctem vytvorenych pracovních míst;
2) v prípade i teto shody bodu, bude zvyhodnen projekt s nizsí castkou zpusobilych vydaju,
ze kterych je stanovena dotace;
3) pokud dojde ke shode i v tomto bode, bude zvyhodneno místo realizace v obci, ktera ma
mene obyvatel ( k 1.1. predchozího roku).
f) V prípade, ze nebude alokace pro urcitou Fichi docerpana, muze byt alokace prevedena na
zaklade „spolecneho zustatku“, viz clanek c. 5.
g) Financní alokaci na Fichi stanovenou ve vyzve lze navysit z duvodu podpory hranicního
projektu, ktery je prvním nevybranym projektem v dane Fichi a zaroven splnuje minimalní
stanovenou vysi bodu, maximalne do vyse celkove alokace dane fiche.
h) Spravní rada schvaluje vyber projektu na zaklade bodoveho hodnocení Vyberove komise
v ramci dane vyzvy nejpozdeji do 20 pracovních dní od zasedaní Vyberove komise.
i) Kancelar MAS informuje zadatele emailem o vysi pridelenych bodu (tj. o vecnem hodnocení),
spolecne se sdelením, zda jeho Žadost o dotaci byla, ci nebyla vybrana a take zverejní seznam
vybranych a nevybranych Žadostí na webovych strankach do 5 pracovních dní od schvalení
vyberu projektu Spravní radou.
j) MAS je povinna zverejnit na svych internetovych strankach zapis z jednaní odpovednych
organu MAS provadejících hodnocení a vyber projektu, a to nejpozdeji do 15 pracovních dní
od vyberu projektu na MAS;
k) MAS preda dokumentaci (seznam vybranych a nevybranych Žadostí o dotaci, prezencní
listinu a zapis z jednaní Vyberove komise vcetne dolození aktualního slození organu
podílejících se na vyberu projektu a doklad o schvalení vyberu projektu Spravní radou MAS,
prípadne prílohy v listinne podobe) na RO SŽIF a vybrane Žadosti o dotaci vcetne príloh
postoupí zadatelum dle postupu stanoveneho Pravidly pro operaci 19.2.1 nejpozdeji do
finalního termínu registrace RO SŽIF stanoveneho ve vyzve MAS.
l) podepíse, povinne, prípadne nepovinne prílohy MAS verifikuje (dokument elektronicky
podepíse, poprípade jej v papírove podobe podepíse, prida razítko MAS) a postoupí
zadatelum minimalne 3 pracovní dny pred finalním termínem registrace na RO SŽIF
stanovenem ve vyzve MAS.
m) Nevybrane Žadosti o dotaci (vcetne tech, u kterych byla ukoncena administrace pri kontrole)
je MAS povinna zaslat prostrednictvím Portalu Farmare do 5 pracovních dnu od termínu
registrace na RO SŽIF stanoveneho ve vyzve MAS.
n) MAS je povinna zverejnit na svych internetovych strankach seznam vybranych a nevybranych
Žadostí o dotaci v rozsahu nazev zadatele, IC, nazev projektu, místo realizace projektu (NŮTS
nazev nebo císlo príslusne Fiche a bodovy zisk, a to nejpozdeji do 5 pracovních od vyberu
projektu na MAS.
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o) Dalsí administrace projektu bude probíhat dle aktualního znení Pravidel 19.2.1:
 Žmeny v prubehu realizace projektu
 Žadost o platbu
 Kontroly na míste

4

POSTŮPY PRO POSŮŽOVA NI ŽME N PROJEKTŮ
MAS prevezme od zadatele Hlasení o zmenach a provede jeho kontrolu v souladu s postupem
stanovenym Pravidly pro operaci 19.2.1;
MAS nesmí povolit zmenu, ktera není v souladu s podmínkami Pravidel pro operaci 19.2.1
nebo ma negativní dopad na pocet pridelenych bodu (snízení poctu bodu) dane Žadosti o
dotaci;

4.1

OBECNE INFORMACE

a) Hlasení o zmenach príjemce dotace podava nejdríve na MAS, MAS provede kontrolu (zejmena
s ohledem na preferencní kriteria) v termínu do 10 pracovních dnu od v prípade, ze MAS s
Hlasením o zmenach souhlasí, pracovník MAS vyplní stanovisko MAS na Hlasení o zmenach,
Hlasení o zmenach elektronicky podepíse a preda príjemci dotace k podaní pres Portal
Farmare,
b) v prípade, ze MAS s navrhovanou zmenou nesouhlasí, udelí príjemci dotace napravne
opatrení s primerenou lhutou na opravu; po doplnení/oprave vyplní pracovník MAS
stanovisko MAS na Hlasení o zmenach,
c) pokud príjemce dotace s napravnym opatrením ci se stanoviskem MAS nesouhlasí, preda MAS
písemne vyjadrení o svem nesouhlasu, ktere je predano spolu s Hlasením o zmenach,
d) po schvalení ci vyplnení stanoviska MAS preda príjemce dotace Hlasení o zmenach na RO
SŽIF, a to v prípade souhlasu neprodlene po ukoncení kontroly, nebo do 5 pracovních dnu od
obdrzení doplnení/opravy Hlasení o zmenach ci od obdrzení nesouhlasu k doplnení/oprave,
e) v jednom okamziku lze administrovat pouze jedno Hlasení o zmenach (dokud není
dokoncena administrace jednoho Hlasení o zmenach, není mozne podat dalsí Hlasení o
zmenach),
f) podrobny postup pro predlození formulare Hlasení o zmenach je zverejnen na internetovych
strankach www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

5

SPOLEC NY ŽŮ STATEK
a) Po jednaní Vyberove komise zasedne Spravní rada za ucasti predsedy Vyberove komise,
ktery na tomto zasedaní seznamí s poradím obodovanych projektu. Na tomto zasedaní se
rozhodne, ktere projekty budou navrzeny k financovaní.
b) Rozhodovaní se musí rídit temito zasadami:
1) musí se respektovat poradí, v jakem jsou projekty serazeny dle bodoveho hodnocení,
2) musí se respektovat alokace stanovena na jednotlivou Fichi.
c) Alokace se muze nedocerpat v prípade, ze nebylo podano dostatek projektu, ktere splnily
kriteria prijatelnosti.
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d) Spravní rada v takovem prípade rozhoduje o prerozdelení alokace urcene pro vyzvu mezi
Fichemi – tj. presun nedocerpane alokace stanovene pro jednu Fichi na jinou Fichi tak,
aby se celkova alokace urcena pro vyzvu rozdelila.
e) Spravní rada muze presunout nevycerpanou alokaci z jedne Fiche do druhe ci dalsích,
tímto zpusobem (metoda spolecneho zustatku):
1) podporeny jsou nejprve projekty, ktere získají v dane Fichi nejvíce bodu a beze zbytku
naplnují stanovenou vysi alokace,
2) jestlize se predpokladana alokace jedne Fiche nevycerpa (pozadavek o dotaci je mensí
nez alokace), presune se do spolecneho zustatku,
3) jestlize se predpokladana alokace jedne Fiche nedocerpa (pozadovana vyse dotace
projektu na dalsích místech presahuje stanovenou alokaci), presune se do spolecneho
zustatku.
f) Spolecny zustatek, ktery se sklada z nevycerpane a nedocerpane stanovene alokace ve
Fichích v ramci Vyzvy je rozdelen nejprve na projekty do Fiche, kde je:
1) potreba nejvíce naplnit preferencní kriteria, a to vytvorení pracovního místa,
2) hranicní projekt, tj. projekt, ktery je prvním nevybranym projektem v dane Fichi a
zaroven splnuje minimalní stanovenou vysi bodu,
3) projekt s nizsími zpusobilymi vydaji, ze kterych je stanovena dotace.
g) Navrh pro Spravní radu muze ucinit po svem zasedaní Vyberova komise podle stejnych
pravidel.

6

PR EŽKŮM HODNOCENI A VY BE RŮ PROJEKTŮ
Dozorcí rada MAS kontroluje metodiku zpusobu vyberu projektu MAS a její dodrzovaní,
vcetne vyrizovaní odvolaní zadatelu proti rozhodnutím ve veci vyberu projektu.

7

POSTŮPY PRO ODVOLA NI Ž ADATELE
a) Žadatel muze podat zadost o prezkum proti vysledku v nekterem kroku hodnocení. Muze
se jednat o hodnocení formalních nalezitostí a prijatelnosti nebo vecneho hodnocení.
Proti vyberu projektu zadatel nepodava prezkum hodnocení projektu, ale stíznost proti
postupu MAS. Dozorcí rada MAS vyrizuje zadosti o prezkum hodnocení zadostí o
podporu.
b) v prípade, ze zadatel podal zadost o prezkoumaní v souladu s postupy stanovenymi
Pravidly pro operaci 19.2.1 a do doby registrace na RO SŽIF nedoslo ke konsenzu mezi
MAS a zadatelem, preda MAS na RO SŽIF dokumentaci k prezkoumaní; pokud se nasledne
zjistí, ze Žadost o dotaci mela byt zarazena mezi vybrane Žadosti o dotaci, pridelí ji MAS
prostredky z alokace pro dalsí vyzvy,
c) v prípade, ze SŽIF v prubehu hodnocení projektu dojde k zaveru, ze projekt je ve zjevnem
nesouladu se SCLLD, resp. s Programovym ramcem PRV, nebo vzniknou pochybnosti o
spravnosti bodovaní projektu, vyvola SŽIF jednaní s MAS, jehoz vysledkem bude schvalení
nebo vyrazení projektu dle zjistenych skutecností.
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8

AŮDITNI STOPA, ARCHI VACE
a) MAS je povinna uchovavat veskere doklady tykající se administrace Žadostí o dotaci v
ramci operace 19.2.1 (vybrane i nevybrane Žadosti o dotaci vcetne príloh, zapisy z vyberu
projektu, kontrolní listy z provedenych kontrol, apod.), a to minimalne do konce roku
2023. V prípade dokumentace tykající se proplacenych Žadostí o dotaci po dobu nejmene
10 let od proplacení dotace príjemci dotace;
b) MAS je povinna evidovat monitorovací indikatory za jednotlive Žadosti o dotaci v ramci
operace 19.2.1, a to minimalne do provedení ex-post evaluace SCLLD;
c) MAS je povinna provest evaluaci, prípadne zajistit provedení evaluace strategie a
dokladovat její vysledky.

9

KOMŮNIKACE SE Ž ADATELI

a) Opravnenymi osobami pro komunikaci se zadateli jsou vsichni pracovníci kancelare MAS
podílející se na implementaci SCLLD. MAS pro zadatele a príjemce zajisťuje metodickou
podporu prostrednictvím:
 Webovych stranek
 Seminaru
 Osobních, emailovych a telefonickych konzultací
b) MAS nabízí konzultace potencialním zadatelum i uspesnym nositelum projektu. Potencialní
zadatele budou seznameni s moznostmi SCLLD vzhledem k jejich zamerum a s postupem
prípravy projektovych zadostí. Konzultace budou probíhat osobne nejen v sídle MAS, ale i
prímo v místech realizace projektu, tj. v obcích, firmach a NNO, telefonickou a elektronickou
formou.

9.1 S KOLENI
Ke kazde planovane vyzve MAS pripraví skolící seminar pro potencialní zadatele, kde je
seznamuje jak s obsahovym zamerením vyzvy, tak se strukturou zadosti o dotaci i pravidly a
procesy, ktere je treba dodrzet pro uspesnou registraci zadosti a nasledne i realizaci
projektu. Vsechna skolení budou poradana v dostatecnem predstihu pred prípravou
projektovych zadostí, respektive realizací zameru ci hodnocením podanych zadostí. Po
ukoncení seminare je MAS povinna zverejnit prezentaci ze seminare (a dalsích podpurnych
dokumentu) na webovych strankach MAS

10 NESROVNALOSTI A STI Ž NOSTI
a) Nesrovnalostí se rozumí porusení pravních predpisu EŮ nebo CR v dusledku jednaní nebo
opomenutí, ktere vede nebo by mohlo vest ke ztrate v souhrnnem rozpoctu EŮ nebo ve
verejnem rozpoctu CR, a to zapoctením neopravneneho vydaje do souhrnneho rozpoctu EŮ
nebo do verejneho rozpoctu CR.
b) Statutarní zastupce organizace hlasí RO SŽIF podezrení na nesrovnalost, zejmena podezrení
na podvodne jednaní.
c) MAS je povinna veskera podezrení na nesrovnalost písemne a bezodkladne oznamit RO SŽIF.
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d) Trestny cin, spachany pri realizaci programu nebo projektu spolufinancovanych z rozpoctu
EŮ, se vzdy povazuje za nesrovnalost.

10.1 VYR IŽOVA NI STI Ž NOSTI
a) Kazdy podnet na overení spravneho, objektivního, transparentního a nediskriminacního
postupu musí MAS prosetrit.
b) Že stízností je zrejme, ze se stezovatel domaha ochrany svych prav a pozaduje napravu ve
vlastním zajmu, upozornuje na nedostatky ci zavady, jejichz resení nalezí do pusobnosti MAS.
c) Stíznosti lze podat písemne, emailem nebo datovou schrankou. Ž obsahu stíznosti musí byt
patrne, kdo ji ucinil, ktere veci se tyka a co se v ní navrhuje. Pokud stíznost postrada nektere
informace, vyzve MAS, stezovatele k jejich doplnení ve stanovene lhute do 3 pracovních dní.
Soucasne stezovatele poucí, ze pokud nejasnosti, ktere braní dalsímu postupu, neodstraní,
stízností se nebude zabyvat a stíznost bude odlozena. Odlození stíznosti s oduvodnením se
zaznamena do slozky projektu.
d) Stíznost vyrizuje subjekt, proti jehoz cinnosti je smerovana, a to ve lhute do 60 kalendarních
dnu.
e) MAS zalozí pro kazdou stíznost samostatny spis, ktery je veden v elektronicke podobe, po
vyporadaní bude stíznost vedena ve spise projektu, ktereho se tyka. Písemnosti tykající se
stíznosti se archivují a jsou k dispozici Dozorcí rade pri interních kontrolach.
f) Nedojde-li k dohode se stezovatelem, resí stíznost Spravní rada. Ta stíznost projedna na svem
jednaní a vydava k nim prohlasení. Toto prohlasení je zaslano odesílateli stíznosti. Tím je
stíznost vyrízena. Spravní rada muze poverit kancelar MAS k naprave a vyrízení stíznosti.

……………………………………………………………………
Predseda MAS

Príloha 1) Prohlasení o neexistenci stretu zajmu
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Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Vyzva MAS PRV c.
Fiche, ktere jsou predmetem vyberu a schvalení projektu:

Jmeno:
Datum narození:
Funkce v MAS:
V souladu s Narízením (EŮ, Euratom) c. 966/2012 Evropskeho Parlamentu a Rady ze dne 25.
ríjna 2012, ktery definuje pojem stretu pro ucely provadení souhrnneho rozpoctu EŮ v cl. 57
odst. 2, prohlasuji:


ze si nejsem vedom/a, ze bych se ocitl/a v potencialním/skutecnem stretu zajmu v
souvislosti s vyberem a schvalením projektu, o ktere se jedna.



ze jsem si vedom/a dusledku, ktere by plynuly z udelení nepravdiveho prohlasení,



ze vsechny zalezitosti, ktere mi budou svereny, uchovam v duvernosti, zachovam
mlcenlivost o osobních udajích a o bezpecnostních opatreních, jejichz zverejnení by
ohrozilo zabezpecení osobních udaju, dle zakona c. 101/2002 Sb. Žakon o ochrane
osobních udaju a o zmene nekterych zakonu, (napr. nezverejním zadne duverne
informace, ktere mi budou sdeleny nebo ktere zjistí. Informace, ktere mi budou sdeleny,
nezneuziji. Žejmena souhlasím s tím, ze budu uchovavat v duvernosti veskere informace
ci dokumenty, ktere mi budou poskytnuty nebo ktere odhalím ci pripravím v prubehu
hodnocení nebo na zaklade hodnocení, a souhlasím s tím, ze tyto informace a
dokumenty budou pouzity vyhradne pro ucely tohoto hodnocení a nebudou poskytnuty
zadne tretí strane. Rovnez souhlasím, ze si neponecham kopie zadnych písemnych
informací, ktere mi budou poskytnuty).



ze v prípade jakychkoli pochybností, zda by se mohlo jednat o potencialní stret zajmu,
nebo nastane-li okolnost, ktera by mohla k takovym pochybnostem vest, oznamím tuto
skutecnost Dozorcí rade MAS; do doby rozhodnutí tohoto organu mi bude pozastavena
veskera cinnost v dane veci,

V………………………….. dne:……………………Podpis: ……………………………………………………………..
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