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Tento vnitřní předpis MAS upravuje procesní postupy pro transparentní výběr projektů. Je v souladu 

s Pravidly pro opatření 19 (Pravidla MAS), Pravidly pro operaci 19.2.1. (Pravidla pro konečné žadatele) 

v souladu s platnými vydanými předpisy v této oblasti. 
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1. Způsob výběru projektů na MAS 
Při výběru projektů se MAS řídí Pravidly pro opatření 19 (Pravidla MAS) a Pravidly pro operaci 19.2.1. 

(Pravidla pro konečné žadatele). Tato kapitola obsahuje zpřesnění postupů MAS oproti pravidlům. 

Hodnocení projektů provádí výběrová komise, která je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční 

většina jejích členů a zároveň je počet hlasujících členů ze soukromého sektoru stejný nebo vyšší než 

počet přítomných členů z veřejného sektoru. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční 

většiny přítomných členů výběrové komise. Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrové komise 

rovné. 

Na prvním jednání výběrové komise je z členů výběrové komise pro každou hodnocenou žádost určena 

hodnotitelská komise, která se skládá z 2 hodnotitelů, kteří projekt hodnotí nezávisle na sobě. 

Hodnotitelská komise si pro svou činnost může přizvat nezávislé externí odborníky s hlasem poradním. 

Hodnocení probíhá na základě předem stanovených preferenčních kritérií.  

Počet bodů přidělený projektu je jasně daný dle příslušných bodových hladin preferenčního kritéria. 

Hodnotitelé se musí na konečném počtu bodů shodnout. Pokud dojde k neshodě bodového hodnocení 

obou hodnotitelů, proběhne smírčí řízení vedené jiným členem výběrové komise. Oba hodnotitelé 

ústně zdůvodní počet přiřazených bodů a za pomoci třetího člena výběrové komise naleznou přijatelné 

řešení. 

Na druhém jednání výběrové komise je na základě bodového hodnocení stanoveno pořadí projektů za 

každou fichi zvlášť. Při rovnosti bodů bude upřednostněn projekt, který podpoří vznik většího počtu 

pracovních míst. V případě shody v počtu vytvořených pracovních míst nebo v případě, že v dané fichi 

není kritérium pracovních míst hodnoceno, bude upřednostněn projekt, který požaduje nižší částku 

dotace. V případě shody v částce dotace bude podpořen projekt, bude realizován v obci s menším 

počtem obyvatel.  

Hraniční projekt (tj. první nevybraný projekt v dané fichi, který zároveň splňuje minimální stanovenou 

výši bodů) může být podpořen v případě navýšení alokace pro danou fichi. K navýšení alokace může 

dojít v případě, že v jiné fichi/fichích budou podpořeny všechny projekty, které splnily alespoň 

minimální bodovou hranici, ale přesto nebude vyčerpaná celá alokace pro danou fichi/fiche. V takovém 

případě je v rámci této výzvy možný přesun alokace mezi fichemi. Nevyčerpaná alokace se přesune do 

společného balíku, odkud budou prostředky převedeny do fichí s hraničními projekty. Přednostně 

budou podpořeny projekty vytvářející pracovní místa – pořadí fichí (hraničních projektů) bude určeno 

dle stejných kritérií jako pořadí projektů v jednotlivých fichích. Tyto změny navrhuje výběrová komise, 

schvaluje je řídící výbor. 

Výstupem druhého jednání výběrové komise je seznam žádostí doporučených/nedoporučených 

k podpoře, který výběrová komise předává ke schválení řídícímu výboru. Předseda nebo jím pověřený 

zástupce výběrové komise se účastní jednání řídícího výboru s hlasem poradním. 

Výběr projektů provádí řídící výbor na základě doporučení výběrové komise. Řídící výbor je 

usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba 

souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů řídícího výboru. Při rozhodování je hlasovací právo 

členů řídícího výboru rovné. Při rozhodování o výběru projektů musí platit, že počet hlasujících členů 

ze soukromého sektoru je stejný nebo vyšší než počet přítomných členů z veřejného sektoru. Řídící 

výbor prověří hodnocení výběrové komise, v případě nejasností si vyžádá vysvětlení předsedy, (resp. 
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přítomného zástupce) výběrové komise. V konečné fázi výbor schválí seznam vybraných/nevybraných 

žádostí projektů určených k zaregistrování a kontrole na RO SZIF. 

2. Střet zájmů při výběru projektů a schválení projektů 
2.1. Definice střetu zájmů 

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se 

stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 

1605/2002 definuje pojem střet zájmů pro účely provádění souhrnného rozpočtu EU v čl. 57 odst. 2 

následujícím způsobem: 

„1. Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a na jeho správě, včetně 

přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich 

zájmy do střetu se zájmy Unie. (…) 

2. Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, 

z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného 

společného zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí 

účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1.“ 

2.2. Řešení střetu zájmů v MAS 

Žádná osoba podílející se na hodnocení a výběru projektů nesmí být ve střetu zájmů, tzn., že se nesmí 

podílet na přijímání rozhodnutí o projektech, které se jí přímo týkají. Orgánem odpovědným za 

posouzení a kontrolu, zda nedochází ke střetu zájmů, je revizní komise. Revizní komise připravuje a 

eviduje prohlášení o neexistenci střetu zájmů a v případě potřeby ze všech dostupných zdrojů ověří, 

zda se jedná o střet zájmů, a vydává o tom písemné potvrzení.  

Každá osoba, která se účastní hodnocení a výběru projektů, tj. členové výběrové komise a řídícího 

výboru a případní zapojení externí odborníci vyplní při každé výzvě Prohlášení o neexistenci střetu 

zájmů. Vzor prohlášení je přílohou tohoto dokumentu. 

Po ukončení procesu hodnocení a výběru projektů a před jejich zaregistrováním na RO SZIF zkontroluje 

revizní komise MAS, že Prohlášení o neexistenci střetu zájmů podepsaly všechny osoby, kterých se daná 

věc týká. Podrobnější kontrola bude probíhat namátkově, vnější informace (tj. informace o 

potenciálním střetu zájmů poskytnuté vnějšími stranami, které nemají žádnou vazbu na situaci, při 

které daný střet zájmů vznikl) nebo za situace, při níž existuje vysoké riziko střetu zájmů, na základě 

vnitřní analýzy rizik nebo varovných signálů1. O vykonaných kontrolách bude pořízen a archivován zápis. 

                                                           
1 Příklady varovných signálů, které mohou pomoci určit situace, při nichž dochází ke střetu zájmů: 

 Předložené dokumenty byly zjevně pozměněny (např. proškrtány). 

 Členové hodnotícího komise nemají nezbytné technické odborné znalosti, aby dokázali vyhodnotit 
předložené nabídky, a celému výboru dominuje jediná osoba. 

 Určité povinné informace poskytnuté žadatelem se týkají i členů výběrové komise (např. uvádějí stejnou 
adresu, telefon, mail). 

 Neobvyklé chování dotčené osoby, která chce získání informace o výběru projektů, ačkoli není předmětem 
pověřena. 

 Zaměstnanec žadatele má příbuzné, kteří pracují v MAS a podílí se na výběru nebo schvalování projektů. 

 Podezřelá snaha změnit preferenční kritéria (např. výrazné zúžení nebo zaměření na jeden subjekt/skupinu 
subjektů). 
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V případě, že některá ze zúčastněných osob je ve střetu zájmů, nesmí se podílet na hodnocení 

předmětného projektu ani projektů jemu přímo konkurujících, tj. nesmí hodnotit žádný projekt v dané 

fichi. Pokud zúčastněná osoba ví, že u ní střet zájmů hrozí, musí tuto skutečnost oznámit na jednání 

příslušného orgánu. Neučiní-li tak, hrozí jí vyloučení z hodnocení celé výzvy.  

Bude-li střet zájmů zjištěn po výběru projektů, ale před jejich registrací na RO SZIF, bude revizní komisí 

proveden přezkum hodnocení a výběru projektů. Bude-li zjištěno, že v důsledku střetu zájmů byl 

k podpoře vybrán projekt, který by jinak podpořen nebyl, musí se hodnocení a výběr projektů opakovat, 

a to bez účasti osoby ve střetu zájmů. V případě zjištění střetu zájmů až po registraci projektů na RO 

SZIF musí MAS postoupit danou věc k řešení odpovědnému orgánu (SZIF) spolu s návrhem na řešení 

dopadů na projekty konečných žadatelů. 

3. Zaručení transparentnosti  
Transparentnost je zaručena dodržováním platných dokumentů (zákonů, pravidel, metodik, pokynů) 

vztahujících se k tématu transparentnosti v kompetenci MAS, a to zejména v zajištění zveřejnění a 

zpřístupnění relevantních údajů, tak aby byl zajištěn rovný přístup k informacím pro všechny bez rozdílu. 

4. Přílohy 
Příloha č. 1 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů 


