
Příloha č. 1  

Interních postupů pro OP IROP 

Místní akční skupiny – organizační složky MAS Partnerství Moštěnka, o.p.s. 

 

Pravidla pro jednání jednotlivých orgánů v souvislosti 

s realizací projektů IROP v rámci CLLD 

1. Jednání hodnotící komise 
Výběrová komise (dále jen VK) je orgánem plnícím výběrovou funkci ve vztahu k realizaci 

SCLLD. Členové Výběrové komise jsou voleni Sněmem z Partnerů Místní akční skupiny, přičemž 

veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. 

Mandát člena výběrové komise trvá 1 rok s možností opakovaného zvolení.  

Pro potřeby hodnocení projektů v jednotlivých Výzvách se z členů Výběrové komise losují 

hodnotitelé, kteří se stávají členy Hodnotící komise ustanovené pro jednotlivé Výzvy. 

a) Jednání HK svolává a řídí její předseda a jednání probíhá dle Jednacího řádu VK 

b)  Členové HK podepisují před jednáním HK etický kodex, který je zveřejněn na 

www.mostenka.cz 

c)  Člen Hodnotící komise nesmí být ve střetu zájmů ani nesmí být osobou podjatou.  

d) Jednání probíhá ve fázi věcného hodnocení, dle časového harmonogramu 

 stanoveného ve Výzvě MAS 

e) Členové HK jsou před každým jednáním proškoleni 

f) Na jednání se scházejí vylosovaní členové HK, případně jejich náhradníci 

g) Jednání je účasten vedoucí pracovník SCLLD a min. jeden další pracovník kanceláře 

h) Projektová žádost, kterou bude člen HK hodnotit, se přiděluje losem 

i) Členové HK hodnotí a bodují předložené projekty na základě hodnotících kritérií 

j) Hodnota přidělených bodů musí být jasně charakterizovaná 

k)    Výsledky hodnocení zaznamenává hodnotitel do Kontrolního listu ke každému projektu 

zvlášť, které budou přílohou Protokolu o výsledku hodnocení 

l) Do Protokolu o výsledku hodnocení se zapisují hodnocené projekty již podle počtu 

 získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje datum a čas podání Žádosti 

m) Členové HK během hodnocení nekomunikují s žadateli 
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m) Z jednání HK se pořizuje zápis, jehož součástí je  

- Datum a čas jednání 

- Jmenný seznam účastníků 

- Přehled hodnocených projektů a jejich slovní a bodové ohodnocení (včetně 

zdůvodnění ke každému projektu), seřazené sestupně podle dosažených bodů 

– v případě věcného hodnocení, tj. Seznam projektů  , které splnily a nesplnily 

podmínky věcného hodnocení  (tento Seznam je totožný s Protokolem o 

výsledku hodnocení a je opatřen podpisy členů HK)  

- Informování o střetu zájmů 

- Podpisy všech přítomných členů HK 

n) Členové HK o konečném výsledku věcného hodnocení konsenzuálně rozhodnou 

o)  Zápis je do 5 pracovních dní vložen do systému MS 2014+ a na web MAS a odpovědnost 

za něj nese vedoucí pracovník CLLD 

 

1.1   Určení počtu a zastoupení hodnotitelů 

a) Počet hodnotitelů se určuje s ohledem na množství podaných projektů tak, aby každá 

 projektová žádost byla hodnocena minimálně třemi osobami 

b) Složení členů Hodnotící komise musí splňovat podmínku, že zástupci veřejného 

 sektoru, ani žádná ze zájmových skupin nebude v Hodnotící komisi zastoupena více 

 než 49 % hodnotitelů 

c) Předseda HK je zodpovědný za výstupy HK 

d) Výběr členů Hodnotící komise se provádí volbou na 2. PV tak, aby žádná ze zájmových 

skupin ani veřejný sektor nepřesáhl vzhledem k počtu členů kvótu 49 %.  

 

 

1.2   Pravidla pro přidělení projektových žádostí k hodnocení jednotlivým hodnotitelům 

a) Přidělení projektových žádostí konkrétním hodnotitelům se děje losem  

b) Každá projektová žádost se hodnotí min 3x - třemi osobami 

c) Každý člen si na úvod vylosuje písmeno, které určuje pořadí, ve kterém si bude losovat 

 projekty k hodnocení.  

d) Evidenční čísla projektových žádostí jsou napsána na lístcích tolikrát, kolikrát proběhne 

 hodnocení.  



e) Lístky s čísly jsou rozděleny do 3–4 losovacích nádob (dle počtu hodnocení) tak, aby v 

 každé byla čísla projektů vždy jen 1 x  

f) Členové HK postupně losují čísla projektů, dokud nejsou lístky vyčerpané. Pak se 

 přistupuje k losování z druhé losovací nádoby a proces se opakuje do úplného 

 vyčerpání lístků. 

g) Každý člen HK má právo vznést námitku proti hodnocení konkrétního projektu 

 konkrétním hodnotitelem. Pokud oba dotčení nedojdou k souhlasnému stanovisku, 

 rozhoduje HK hlasováním. 

 

2. Jednání Programového výboru 
Programový výbor (dále jen PV) je rozhodovacím orgánem Místní akční slupiny. Jeho členové 

a jejich počet je volen Sněmem z Partnerů Místní akční skupiny, přičemž veřejný sektor ani 

žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.  

a) Jednání PV svolává a řídí její předseda a jednání probíhá dle Jednacího řádu PV 

b)  Členové PV podepisují před jednání PV etický kodex, který je zveřejněn na 

www.mostenka.cz 

c)  Člen PV nesmí být ve střetu zájmů ani nesmí být osobou podjatou.  

d) Programový výbor na svém 1. jednání rozhodne o vyhlášení Výzvy, výši alokace na 

 jednotlivé Opatření, schválí časový plán aktivit a kritéria hodnocení a určí 2 hodnotitele 

 z řad zaměstnanců MAS, kteří budou provádět kontrolu formálních náležitostí a 

 přijatelnosti 

e) Programový výbor na svém 2. jednání projedná výsledky kontroly formálních 

náležitostí a přijatelnosti, určí počet a vybere členy Hodnotící komise pro věcné 

hodnocení, pro vyhlášenou Výzvu s ohledem na množství podaných žádostí. 

f) Programový výbor na svém 3. jednání projedná výsledky hodnocení Hodnotící komise 

 přitom: 

− Respektuje návrh Hodnotící komise a pořadí, v jakém jsou seřazeny dle bodového 

ohodnocení až do výše určené alokace.  

− V případě rovnosti bodů rozhoduje datum podání projektu. Projekt podaný dříve 

bude podpořen přednostně 

g) Z jednání PV se pořizuje zápis, jehož součástí je  
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- Datum a čas jednání 

- Jmenný seznam účastníků 

- Přehled vybraných a nevybraných projektů  

- Informování o střetu zájmů 

- Podpisy všech přítomných členů PV 

 

h)  Zápis schvaluje předseda Programového výboru 

i)        Zápis je do 5 pracovních dní vložen do systému MS 2014+ a na web MAS včetně seznamu 

vybraných a nevybraných projektů, a odpovědnost za něj nese vedoucí pracovník CLLD 

 

3.  Jednání kontrolního a monitorovacího výboru 
Kontrolní a monitorovací výbor (dále jen KMV) je orgánem plnícím kontrolní a monitorovací 

funkci ve vztahu k realizaci SCLLD. Členové KMV jsou voleni Sněmem z Partnerů Místní akční 

skupiny, přičemž veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % 

hlasovacích práv. Mandát člena výběrové komise trvá 1 rok s možností opakovaného zvolení.  

a) Jednání KMV svolává a řídí její předseda a jednání probíhá dle Jednacího řádu KMV 

b)  Členové KMV podepisují před jednání KMV etický kodex, který je zveřejněn na 

www.mostenka.cz 

c)  Člen KMV nesmí být ve střetu zájmů ani nesmí být osobou podjatou. 

a)        Členové KMV kontrolují postup výběru projektů MAS a jeho dodržování 

b)        Kontroly provádí minimálně 1 x ročně, má však možnost četnost kontrol nastavit dle         

       vlastních potřeb a definuje si postup při kontrolách 

Postup pro přezkumné řízení 

a) Přezkum řízení provádí členové KMV ve lhůtě 5 ti PD (prac. dnů) od podání podnětu 

b) Rozhodnutí se prozkoumává v rozsahu podané Žádosti po formální a procesní stránce 

c) KMV se zabývá pouze kritérii, která jsou předmětem žádosti o přezkum.  

d) U každého přezkoumávaného kritéria se uvádí, zda je žádost důvodná, částečně důvodná 

nebo nedůvodná 

e) V případě, že žadatel v žádosti o přezkum napadá kritéria, jejichž nesplnění nevedlo k 

vyřazení žádosti o podporu (např. kritéria formálních náležitostí, u kterých nebyl vyzván k 



doplnění, protože žádost nesplňovala některé z nenapravitelných kritérií přijatelnosti), se 

KMV těmito kritérii nezabývá. 

f) Pokud bude Žádost shledána jako nedůvodná u alespoň jednoho kritéria, bude vyřazena a 

nevrací se zpět do schvalovacího procesu 

g) Pokud bude Žádost shledána jako důvodná či částečně důvodná rozhodne KMV o 

zpracování nového hodnocení, které provádí původní hodnotitel a musí se řídit výsledkem 

přezkumného řízení a Žádost se po prozkoumání vrací do schvalovacího procesu. Nové 

hodnocení proběhne do 10 PD od vrácení do schvalovacího procesu.  

h) O výsledku svého jednání podává KMV zprávu prostřednictvím MS 2014+ žadateli  

i) MAS může využít institutu vzdání se přezkumu 

j) Žadatel může podat žádost o přezkum proti pozitivnímu i negativnímu výsledku hodnocení 

k) Výsledek přezkumného řízení je zaznamenán do zápisu z jednání KMV 

l) Z jednání KMV musí být pořízen zápis, který bude obsahovat minimálně následující 

informace: 

• datum a čas začátku jednání,  

• jmenný seznam účastníků,  

• stručný popis obsahu žádosti o přezkum, identifikace žádosti o podporu,  

• osoby vyloučené z rozhodování o dané žádosti o přezkum z důvodu střetu zájmů, 

• rozhodnutí KMV s podpisy členů, informace o tom, kdo a jak hlasoval, včetně 

odůvodnění. 

m) Zápis zpracovává pověřený člen KMV a schvaluje předseda KMV. 

n) Přezkum výsledku závěrečného ověření způsobilosti projektů CLLD se řídí pravidly ŘO 

IROP (Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, kapitola 3.8). 

o) Žadatelé se mohou práva na podání žádosti o přezkum vzdát. Vzor Vzdání se práva podat 

žádost o přezkum je zveřejněn na http://irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-

prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Dokumenty-pro-MAS. 
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