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1. Administrativní postupy příjmu a registrace projektů 

Žádosti budou žadatelé předkládat osobně v sídle MAS Ploština. 
  
Při předložení žádostí bude prováděna předběžná kontrola úplnosti žádosti dle kontrolního listu, zdali 
žadatel doložil všechny povinné přílohy žádosti, zdali je žádost podepsaná apod. 
 
V případě, že žádost nebude úplná, bude vrácena žadateli k dopracování a opětovnému předložení. V 
případě úplnosti žádosti bude žádosti uděleno vnitřní registrační číslo, které stanoví MAS. Pod tímto 
číslem bude žádost identifikována až do doby předložení žádosti na RO SZIF Olomouc, kde bude 
žádosti uděleno registrační číslo dle systému SZIF. O přijetí a registraci žádosti bude vyhotoven 
„předávací a registrační protokol", jedno vyhotovení zůstane žadateli, druhé MAS. 

2. Administrativní kontrola projektů 

Administrativní kontrola projektů bude prováděna pouze u úplných, tj. zaregistrovaných žádostí. 
Předmětem administrativní kontroly je kontrola formálních náležitostí (kompletnost dokumentů, příloh 
žádosti, správná forma vyhotovení, úplnost a legitimita podpisů dokumentů apod.), a kontrola 
přijatelnosti (zdali předmět projektu, výstupy apod. odpovídají zaměření fiche, výzvy). 
 
O výsledku administrativní kontroly bude žadatel písemně informován, a to do 5 dní od ukončení 
kontroly. V případě zjištění nedostatků žádosti během administrativní kontroly bude žadatel vyzván k 
doplnění informací o projektu (emailem, písemně dopisem). Nově dodané materiály budou přijaty opět 
na základě písemného předávacího protokolu. Pakliže žadatel ve stanovené lhůtě nedostatky 
neodstraní, projekt bude vyřazen z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek výzvy. (sdělení o 
vyřazení žádosti) 
 
Žádosti, které splní podmínky administrativní kontroly, budou předány na RO SZIF Olomouc, kde 
budou zaregistrovány do informačního systému SZIF. 
 
Způsob zajištění osob zajišťujících příjem, administrativní kontrolu a registraci projektů Příjem, 
administrativní kontrolu a registraci projektů budou zajišťovat manažer a administrativní pracovník 
MAS. Odpovědným za příjem, administraci a registraci bude manažer MAS. Veškeré úkony budou 
prováděny za přítomnosti min. 2 osob (kontrola 4 očí, zajištění nestrannosti postupu). 

3. Způsob výběru projektů 

Postupy hodnocení přijatelnosti v návaznosti na kriteria přijatelnosti. 
Hodnocení přijatelnosti projektu bude provedeno při administrativní kontrole projektů. Přijatelnost 
projektu bude posuzována dle kritérií přijatelnosti stanovené v každé FICHI. Ke každému projektu 
bude zpracována zpráva o přijatelnosti. 
 
V případě, že žádost nesplní kritéria přijatelnosti, bude ukončena její administrace a žádost nepostoupí 
do bodového hodnocení. O této skutečnosti bude žadatel do 7 dní písemně informován. 
 
Dále hodnoceny (bodovány) budou pouze žádosti splňující administrativní kontrolu projektů. 
 
Způsob bodování v návaznosti na preferenční kriteria, postup při výběru projektů: 
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Bodování a výběr projektů provede výběrová komise MAS. Každá žádost bude hodnocena 2 členy 
výběrové komise v pozici nezávislých hodnotitelů (kontrola 4 očí). Žádosti hodnotitelům budou 
přiděleny náhodným výběrem předsedou komise. V případě, že hodnotitel zjistí, že není vůči žádosti 
nezávislým, je personálně či majetkově propojen s žadatelem, musí toto sdělit předsedovi výběrové 
komise a postoupit hodnocení žádosti jinému hodnotiteli. 
 
Konečný počet bodů přidělených žádosti je součtem celkového bodového hodnocení každého z 2 
hodnotitelů. V případě, že se jednotlivá bodová hodnocení každého z hodnotitelů budou lišit o více 
než 50 %, bude žádost bodována dodatečně tzv. kolizním hodnotitelem. Žádosti pak bude přidělen 
počet bodů vypočtených aritmetickým průměrem prvních dvou hodnotitelů sečtených s počty bodů 
kolizního hodnotitele. 
 
Každá žádost bude obodována dle bodovacích kritérií, včetně preferenčních kritérií uvedených u 
jednotlivých FICHI. Žádosti budou seřazeny dle počtu získaných bodů. Dotace bude přidělena těm 
žádostem, které získaly nejlepší hodnocení dle bodovacích kritérií, a to až do výše vyčerpání alokace 
finančních prostředků na danou FICHI a výzvu. 
 
V případě shodném počtu získaných bodů bude vybrán projekt  
 

1. s nižší mírou požadované podpory, 
2. s nižším finančním požadavkem žadatele, 
3. realizovaný menší obcí. 

 
Výběrová komise žádosti seřadí dle celkového bodového hodnocení a provede výběr projektů. Komise 
vyhotoví a schválí seznam vybraných žádostí a nevybraných žádostí. Tento seznam následně zveřejní. 
 
Hodnocení a výběr projektů provádí výběrová komise za technické a organizační podpory manažera 
MAS (či jeho asistenta). Za hodnocení zodpovídá předseda výběrové komise. 

4. Opravné procesy 

Žadatel, jehož projekt byl vyřazen na základě administrativní kontroly MAS, má možnost do 7 
pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání doporučené zásilky od MAS podat žádost o 
přezkoumání postupu MAS do kanceláře Ploština. 
 
V případě, že nedojde na jednání po podání žádosti o přezkoumání postupu MAS ke shodnému závěru 
MAS a žadatele, má žadatel právo podat žádost o přezkoumání postupu MAS na příslušné RO SZIF a 
pokud tak učiní, má zároveň povinnost dat tuto skutečnost MAS na vědomi. 
 
Nastavení administrativních postupů MAS musí umožnit žadateli předložit žádost o přezkoumání 
postupu MAS na RO SZIF nejpozději v terminu, kdy MAS předkládá na RO SZIF vybrané, náhradní a 
nevybrané projekty k zaregistrování. 
 
Po doručení žádosti o přezkoumání postupu MAS na RO SZIF bude provedeno jeho přezkoumání a v 
případě, že byl projekt v rámci výzvy vyloučen neoprávněně, bude MAS písemně vyzvána k nápravě. 
 
Žadatel, jehož projekt byl posouzen výběrovou komisí a nebyl z důvodu nízkého počtu udělených 
bodů vybrán ke spolufinancování, má možnost podat odvolání do 5 pracovních dnů ode dne 
následujícího po odeslání doporučené zásilky, případně po osobním převzetí vyrozumění, a to do 
kanceláře Mas Ploština. Jeho žádost bude přezkoumána manažerem a výběrovou komisí MAS.  
 


