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Směrnice pro vyhlašování výzvy, příjem žádostí o dotaci, administrativní 

kontrola a kontrola přijatelnosti MAS Humpolecka 

 
Směrnici vydal: Mgr. Pavel Hrala, manažer MAS dne: 26. 8. 2013 

Směrnici schválil: Programový výbor MAS dne: 26. 8. 2013 

Období účinnosti: od 26. 8. 2013 Číslo směrnice: 02/2013 

 

A) Vyhlášení výzvy 

Rozhodnutí o vyhlášení výzvy a jejím termínu vychází z Programového výboru MAS, který 

rovněž schvaluje výši alokace pro danou výzvu.  

1) Výzva se musí vztahovat na celé území MAS, na kterém je realizována strategie MAS. 

2) Výzva a formulář Žádosti o dotaci platný pro danou výzvu musí být zveřejněny 

minimálně na internetových stránkách MAS od data vyhlášení výzvy až po poslední den 

příjmu projektů na MAS. Výzva musí být vyhlášena minimálně 3 týdny před ukončením 

příjmu žádostí na MAS.  

3) Výzva musí obsahovat minimálně následující údaje; 

a) Název MAS - Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. 

b) Časové rozmezí a místo příjmu Žádostí o dotaci 

c) Odkaz na internetové stránky MAS – www.humpolecko.cz  

d) Jméno a kontaktní údaje (telefon, e-mail) na pracovníka MAS, poskytujícího 

informace případným konečným žadatelům; 

e) Částku alokovanou pro výzvu 

f) Náležitosti Žádosti o dotace, místo a způsob podání 

g) Doba a místo pro realizaci projektu, vymezení území pro realizaci projektu 

 

B) Příjem Žádostí o dotaci 

Příjem žádostí provádí pověření pracovníci MAS v kanceláři MAS. 

1) Pro příjem projektů je určeno místo a konečný termín včetně hodiny, do kdy mohou 

zájemci projekt předložit. 

2) Verze Žádosti o dotaci, která byla konečným žadatelem předložena při příjmu na MAS, 

musí být na MAS archivována.  

3) MAS je povinna zveřejnit minimálně na svých internetových stránkách seznam přijatých 

žádostí minimálně v rozsahu název žadatele, místo realizace projektu (NUTS 5), název 

projektu a to nejpozději do 7 kalendářních dní od ukončení příjmu žádostí na MAS.  

 

C) Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti 

Administrativní kontrolu provádějí pověření pracovníci MAS. 

1) Přijaté Žádosti o dotaci prochází administrativní kontrolou místní akční skupiny (tj. 

kontrolou obsahové správnosti) a kontrolou přijatelnosti. 

2) V případě, že po administrativní kontrole zjistí MAS, že je nutné opravit nedostatky, 

vyzve konečného žadatele s pevně daným termínem k doplnění Žádosti o dotaci, a v 

případě nedoplnění ve stanoveném termínu ukončí administraci dané Žádosti z důvodu 

nesplnění podmínek Pravidel pro předložení Žádosti o dotaci. 

http://www.humpolecko.cz/
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3) Po provedení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti je MAS povinna 

informovat konečného žadatele o výsledku kontroly do 5 pracovních dní od ukončení 

příjmu žádostí 

 

D) Výběr projektů 

Výběr projektů provádí Výběrová komise MAS, podklady pro Výběrovou komisi přichystají a 

zveřejňování výsledků a další administrativní činnosti provádějí pověření pracovníci MAS. 

Výběrová komise se řídí Metodikou hodnocení projektů, Jednacím a organizačním řádem 

výběrové komise. 

1) U Žádostí, které nebyly vyřazeny v rámci administrativní kontroly a kontroly 

přijatelnosti, provede Výběrová komise MAS bodové hodnocení (dle předem 

stanovených preferenčních kritérií). 

2) Poté výběrová komise žádosti seřadí podle počtu získaných bodů sestupně a provede 

výběr Žádostí dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků alokovaných 

pro danou výzvu. 

3) Následně vyhotoví Seznam vybraných/nevybraných Žádostí s uvedením bodového zisku.  

4) MAS je povinna zveřejnit minimálně na svých internetových stránkách seznam 

vybraných/nevybraných žádostí minimálně v rozsahu: název žadatele, místo realizace 

projektu (NUTS 5), název projektu, doporučená výše dotace (u nevybraných žádostí se 

požadovaná výše dotace nezveřejňuje, pokud k tomu MAS nemá výslovný souhlas 

žadatele), a to nejpozději do 7 kalendářních dní od rozhodnutí příslušného orgánu MAS.  

5) MAS je povinna zpracovat a řídit se vlastním předpisem, který zaručí transparentnost 

výběru projektů a zamezí střetu zájmů, tento předpis musí být zveřejněn na internetových 

stránkách MAS a je povinnou součástí každé vyhlášené výzvy 

6) MAS je povinna informovat žadatele o získaném počtu bodů za jednotlivá kritéria, u 

vybraných žádostí pak navíc o závazcích spojených s udělenými body. V případě zjištění 

nesplnění obodovaného preferenčního kritéria, nebude žádost proplacena.  

 

Po provedení hodnocení projektů předkládají pověření pracovníci MAS seznam 

vybraných/nevybraných žádostí ke schválení Programovému výboru MAS.  

 

 

 

 

 

 

 

V Humpolci 26. 08. 2013 

---------------------------- 

Josef Jirků, předseda o.s. 

 

 


