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1 Identifikace MAS 

Název:     Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek (dále MAS Podbrněnsko) 

Právní subjektivita:  spolek 

Adresa:    Brněnská 2, 691 23 Pohořelice 

IČO:    01343971 

Kontaktní email:  info@podbrnensko.cz 

Webové stránky:  www.podbrnensko.cz 

Předseda MAS:   Mgr. Ondřej Veselý, vesely@podbrnensko.cz, +420 777 129 560 

Manažer MAS:   Mgr. Martin Braun, braun@podbrnensko.cz, +420 702 282 366 

 

2 Administrativní kapacity 

Přehled osob a orgánů MAS Podbrněnsko, které jsou zapojené do hodnocení a výběru projektů v rámci 

výzev MAS, včetně vymezení pravomocí. 

2.1 Kancelář MAS 

Kancelář MAS Podbrněnsko, zřizovaná výkonnou radou, zabezpečuje administrativní a technickou 

činnost MAS. Vedoucím Kanceláře je Manažer MAS a celkově je v kanceláři MAS zaměstnáno 

6 pracovníků. Jedná se o Manažera MAS (0,6 FTE), účetní a administrativní pracovnici (0,6 FTE), 

2 projektové manažery (0,3 FTE a 0,5 FTE), projektová podpora1 (0,5 FTE) a animátor území1 (0,5 FTE). 

Kancelář vykonává tyto činnosti, které mají spojitost s realizací SCLLD a výzvami MAS: 

 zabezpečuje a podílí se na tvorbě či aktualizaci interních dokumentů potřebných pro jednotlivé 

výzvy MAS i pro realizaci SCLLD, 

 administruje a zabezpečuje vyhlášení výzvy MAS, 

 k jednotlivým výzvám poskytuje konzultace v rozsahu stanoveném ŘO IROP, 

 provádí školení a semináře pro žadatele a příjemce, 

 zabezpečují sběr a administraci žádostí o podporu, 

 zabezpečují hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (dále „HFNP“) jednotlivých výzev, 

 zodpovídá za kontrolu a dodržování stanovených termínů a postupů jednotlivých fází 

hodnocení žádostí o podporu, 

 zodpovídá a zabezpečuje veškeré náležitosti a výstupy jednotlivých fází hodnocení žádosti 

o podporu, včetně zajištění zveřejnění a postoupení konkrétních informací všem dotčeným 

orgánům, 

 vypořádává námitky a stížnosti dle kapitoly 11 Nesrovnalosti a stížnosti Interních pravidel 

MAS Podbrněnsko, 

 zodpovídá za archivaci všech relevantních dokumentů, 

 v případě potřeby spolupracuje s externími subjekty dle kapitoly 10 Spolupráce s externími 

subjekty Interních postupů MAS Podbrněnsko, 

 v případě vyžádání si účasti MAS Podbrněnsko při kontrole projektu na místě je Kancelář MAS 

zodpovědná za zajištění kompetentního zaměstnance (-ů), 

 a dále je zodpovědná a zabezpečuje veškeré úkony, které náleží pracovníkům či celkově MAS 

Podbrněnsko (vyjma konkrétních případů, které se týkají jiných orgánů MAS Podbrněnsko).  

                                                           
1 V průběhu roku 2017 MAS Podbrněnsko, spolek, plánuje tyto pracovní pozice obsadit.  

info@podbrnensko.cz
www.podbrnensko.cz
vesely@podbrnensko.cz
mailto:braun@podbrnensko.cz
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Pracovníci Kanceláře MAS Podbrněnsko budou zastávat následující funkce, které jsou spojené 

s administrací výzvy MAS: 

 Konzultant – poskytuje informace a konzultuje s žadateli a příjemci vyhlášenou výzvu, tuto 

funkci zastává v MAS projektový manažer; 

 Hodnotitel/Zapisovatel – je zodpovědný za vytvoření a zveřejnění potřebných dokumentů, 

zápisů, výsledků hodnocení v systému MS2014+ i na webu MAS Podbrněnsko, tuto funkci 

zastává projektový manažer; 

 Schvalovatel/Signatář – je zodpovědný za kontrolu dokumentů a práce Zapisovatele, rovněž 

zmíněné dokumenty v systému MS2014+ podepisuje, tuto funkci zastává manažer MAS. 

2.2 Výběrová komise 

Výběrová komise MAS Podbrněnsko je výběrovým orgánem podle Metodiky pro Standardizaci 

místních akčních skupin. Výběrová komise se řídí obecně závaznými právními předpisy, Stanovami MAS 

Podbrněnsko a Interními postupy MAS Podbrněnsko. Výběrová komise má 15 členů volených 

z partnerů a dalších/ostatních osob, které na území MAS prokazatelně působí. Členové jsou jmenováni 

na zasedání Valné hromady MAS Podbrněnsko (předseda Výběrové komise je volen z členů komise). 

Jednání Výběrové komise, bez hlasovacího práva, se mohou účastnit i jednotliví pracovníci Kanceláře 

MAS Podbrněnsko. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina 

členů. Doporučení a výsledky Výběrové komise se přijímají hlasováním nadpoloviční většinou 

přítomných členů. Výběrová komise vykonává tyto činnosti, které mají spojitost s realizací SCLLD a 

výzvami MAS: 

 provádí a je zodpovědná za věcné hodnocení žádostí o podporu v jednotlivých výzvách 

(dle kapitoly 4.3 Věcné hodnocení Interních postupů MAS Podbrněnsko). 

2.3 Výkonná rada 

Výkonná rada MAS Podbrněnsko je rozhodovacím orgánem podle Metodiky pro Standardizaci místních 

akčních skupin. Výkonná rada se řídí obecně závaznými právními předpisy, Stanovami MAS 

Podbrněnsko a Interními postupy MAS Podbrněnsko. Výkonná rada má 9 členů volených z partnerů 

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

práv. Členové jsou jmenování na zasedání Valné hromady MAS Podbrněnsko (předseda a 

místopředseda je volen z členů rady). Členství ve Výkonné radě je neslučitelné s členstvím v jiném 

orgánu MAS, vyjma Valné hromady. Výkonná rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné 

osoby. Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů. K přijetí 

usnesení Výkonné rady je nutné shoda alespoň nadpoloviční většina všech členů výkonné rady. 

Výkonná rada vykonává tyto činnosti, které mají spojitost s realizací SCLLD a výzvami MAS: 

 schvaluje výzvy2 k podávání žádostí, vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na 
projekty na základě návrhu výběrové komise,  

 schvaluje způsob hodnocení projektů a výběrová kritéria pro výběr projektů2,  
 schvaluje harmonogram výzev2.  

  

                                                           
2 Dle zasedání Valné hromady MAS Podbrněnsko (8. 12. 2016) byly tyto pravomoci delegovány Valnou hromadou 
na Výkonnou radu MAS Podbrněnsko (viz kapitola  13 Seznam příloh Interních postupů MAS Podbrněnsko – 
příloha č. 4) 
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2.4 Dozorčí rada 

Dozorčí rada MAS Podbrněnsko je kontrolní orgán podle Metodiky pro Standardizaci místních akčních 

skupin. Dozorčí rada se řídí obecně závaznými právními předpisy, Stanovami MAS Podbrněnsko, 

Interními postupy MAS Podbrněnsko a usneseními Valné hromady MAS Podbrněnsko. Dozorčí rada má 

5 členů, kteří jsou volení a odvoláváni Valnou hromadou. Členství v dozorčí radě je neslučitelné 

s členstvím v dalších orgánech MAS (vyjma Valné hromady). Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li 

přítomna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení a výsledky Dozorčí rady se přijímají hlasováním 

nadpoloviční většinou přítomných členů.  

Dozorčí rada vykonává tyto činnosti, které mají spojitost s realizací SCLLD a výzvami MAS: 

 přezkum hodnocení proti jednotlivým fázím hodnocení projektů každé výzvy (dle kapitoly 6 

Přezkum hodnocení projektů Interních postupů MAS Podbrněnsko), 

 vyřizování nesrovnalostí a stížností na činnost MAS Podbrněnsko. 

Pro další informace o jednotlivých Orgánech a Kanceláři MAS Podbrněnsko doporučujeme nahlédnout 

do Stanov MAS Podbrněnsko či Jednacích řádů jednotlivých orgánů. Všechny tyto dokumenty jsou 

zveřejněny na webových stránkách MAS Podbrněnsko (http://www.podbrnensko.cz/o-nas/organizacni-

struktura-mas-a-ridici-organy). 

2.5 Externí experti 

Externí experti jsou odborníci v určité oblasti, kteří nejsou členy žádného orgánu MAS Podbrněnsko, 

ani nejsou stálými zaměstnanci Kanceláře MAS. Pokud dojde k využití externího odborníka, bude s ním 

uzavřena Dohoda o provedení práce. MAS počítá s využitím externích odborníků ve fázi věcného 

hodnocení, a to v situaci, kdy členem Výběrové komise MAS nebude odborník na danou oblast (a to 

pro jedno, více či všechna kritéria). 

Způsob výběru externího odborníka bude založen na transparentním a objektivním způsobu výběru 

zohledňující následující předpoklady: 

 dosaženého vzdělání v požadovaném oboru, 

 praxe v požadovaném oboru, 

 odborník z regionu MAS (zakládá předpoklad lepší znalosti regionu), 

 zkušenosti s hodnocením projektů. 

Potenciální externí odborníci budou osloveni pracovníky MAS, rovněž bude informace zveřejněna na 

webu MAS Podbrněnsko (za zveřejnění na webu zodpovídá Manažer MAS).  

V případě potřeby využít externího odborníka Kancelář MAS (Manažer MAS) zajistí návrh/nominaci na 

externího odborníka či odborníky před prvním zasedáním Výběrové komise, na kterém je schvalováno 

usnesení o přiřazení hodnotitelů pro jednotlivé projekty. Na tomto zasedání bude rovněž rozhodnuto 

o konečném výběru a přiřazení konkrétního externího odborníka k vypracování odborného posudku 

k celému či části projektu jako podkladu pro věcné hodnocení. Externí odborník vypracuje posudek 

maximálně do 15 pracovních dnů od ukončení kontroly podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí.  

Následně pracovníci Kanceláře MAS zajistí předání posudku od externího odborníka daným 

hodnotitelům. Pokud hodnotitel věcného hodnocení nemá objektivní argumenty ke zpochybnění 

odborného posudku od externího odborníka v dané oblasti, musí se řídit vypracovaným podkladem 

pro hodnocení. V případě zpochybnění odborného posudku hodnotitelem bude odborný posudek 

součástí hodnocení konkrétní části projektu a zároveň i zdůvodnění zpochybnění odborného posudku 

(objektivní argumenty) a posouzení dané části projektu hodnotitelem z Výběrové komise. Posouzení 

správného hodnocení hodnotitelem schvaluje Výběrová komise na svém zasedání (viz Interní postupy 

kapitola 2.2 Výběrová komise a kapitola 4.3 Věcné hodnocení). 

http://www.podbrnensko.cz/o-nas/organizacni-struktura-mas-a-ridici-organy
http://www.podbrnensko.cz/o-nas/organizacni-struktura-mas-a-ridici-organy
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V současnosti MAS nezná počet využití externích odborníků, rovněž nezná ani počet přihlášených 

projektů na jednu výzvu. Průměrně je počítáno s 5 projekty na jednu výzvu MAS a s 1 externím 

odborníkem na 1 projekt. 

2.6 Ošetření střetu zájmů 

MAS Podbrněnsko v rámci hodnocení a výběru projektů dodržuje transparentní a nediskriminující 

postupy. Z důvodu vyloučení střetu zájmů je vždy před každou fází hodnocení a výběru projektů 

po jednotlivých osobách Kanceláře MAS, orgánů MAS i po jednotlivých externích odbornících 

vyžadováno vyplnit příslušný Etický kodex (13 Seznam příloh Interních postupů MAS Podbrněnsko – 

příloha č. 1). Za střet zájmů se považuje jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené 

osobě nebo osobě ji blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na 

základě zákona nebo plné moci, získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích 

osob v její prospěch. Při zjištění střetu zájmu je hodnotitel vyloučen z konkrétního hodnocení žádosti 

o podporu. 

3 Příprava a vyhlášení výzvy MAS 

3.1 Druh a specifikace výzvy 

V případě poskytování podpory prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) probíhá 

vyhlašování výzev na dvou úrovních. ŘO IROP vyhlašuje specifické výzvy CLLD stanovující závazné 

podmínky pro výzvy MAS, z nichž může MAS některé podmínky částečně upravit, doplnit či rozšířit 

dle potřeb daného území. MAS může například upravit okruh podporovaných aktivit, oprávněných 

žadatelů, snížit výši podpory na jeden projekt apod. MAS vyhlásí vlastní výzvu, do které se již mohou 

přihlašovat žadatelé o podporu. Z výše uvedeného textu vyplývá, že MAS nemůže vyhlásit výzvu 

před vyhlášením výzvy CLLD ŘO IROP.  

Každá vyhlašovaná výzva MAS je kolová, hodnocení jednotlivých žádostí probíhá po skončení termínu 

pro předkládání žádostí. Žádost musí splnit všechny podmínky stanovené výzvou a Pravidly 

pro žadatele a příjemce a projít procesem hodnocení a výběru. Podpora je poskytována podle výsledků 

věcného hodnocení projektů v pořadí od nejvyššího počtu získaných bodů do vyčerpání alokace výzvy. 

Podmínkou je dosažení minimální bodové hranice, více viz kapitola 4.3 Věcné hodnocení. 

3.2 Harmonogram výzev 

Základní informace plánovaných výzev jsou obsahem ve veřejně dostupném harmonogramu výzev, 

který je pravidelně aktualizován. Harmonogram výzev zasílá MAS na metodika CLLD a ŘO IROP do 10 

pracovních dní od schválení strategie CLLD. Harmonogram výzev MAS zpracovává max. na rok, 

zveřejňuje ho na svých webových stránkách MAS a zajišťuje jeho aktualizaci. Aktualizace se týká 

doplnění harmonogramu o nově připravované výzvy a související informace. Detailní specifikace 

konkrétní výzvy je v harmonogramu uvedena u všech výzev vždy na jeden rok. U ostatních výzev jsou 

uvedené informace o plánovaných datech vyhlášení výzvy a předpokládané alokaci na jednu výzvu.  

Detailní specifikace struktury a obsahu informací harmonogramu výzev MAS: 

 identifikaci výzvy – číslo výzvy, název výzvy, název OP, specifický cíl, opatření/fiche; 

 nastavení výzvy – předpokládaná celková alokace na výzvu, spoluúčast žadatele, předpokládané 

výdaje na 1 projekt, plánované datum vyhlášení výzvy, plánované datum zahájení příjmu žádostí 

o podporu, plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu; 

 zacílení výzvy – podporované aktivity, cílové skupiny, typy příjemců. 

Místo realizace všech výzev vyhlašovaných MAS je totožné. Projekt musí být realizován na území 

MAS Podbrněnsko. Projekt lze výjimečně realizovat i mimo území MAS Podbrněnsko, nicméně musí 



 
 

 Datum platnosti od 13. března 2017 Verze 1 strana 8 

být splněn předpoklad, že dopad z projektu připadne na území MAS Podbrněnsko. Způsobilé výdaje 

v tomto případě budou tvořit pouze výdaje související s realizací projektu na území MAS Podbrněnsko. 

Harmonogram výzev MAS je veřejně dostupný na internetových stránkách MAS Podbrněnsko 

(www.podbrnensko.cz). Za jejich pravidelnou aktualizaci a zaslání ŘO IROP odpovídá Manažer MAS. 

Rovněž zodpovídá za pravidelné předkládání Harmonogramu nejvyššímu orgánu3 MAS, který jej 

schvaluje. 

3.3 Příprava a vyhlášení výzvy 

MAS musí minimálně 10 pracovních dnů před vyhlášením výzvy samotnou výzvu MAS, včetně 

hodnotících kritérií, zaslat metodikovi CLLD na krajské pracoviště CRR (metodik předá s připomínkami 

na ŘO IROP). ŘO IROP výzvu MAS schválí, případně zašle připomínky, které MAS vypořádá ve změnové 

verzi neprodleně a opět zasílá metodikovi CLLD na krajské pracoviště CRR (vše se opakuje do doby 

schválení výzvy, včetně kritérií). Po schválení výzvy MAS ŘO IROP a před vyhlášením výzvy musí nejvyšší 

orgán MAS výzvu schválit (pravomoc delegována 8. 12. 2016 z Valné hromady na Výkonnou radu MAS 

Podbrněnsko – viz kapitola  13 Seznam příloh Interních postupů MAS Podbrněnsko – příloha č. 4). 

Odpovědnost za dodržení stanoveného postupu má Projektový manažer MAS Podbrněnsko. 

Vyhlášení výzvy je zveřejněno na webových stránkách MAS Podbrněnsko (www.podbrnensko.cz), kde je 

uveden text výzvy včetně všech příloh a odkazů na příslušné dokumenty. Struktura výzvy a její přílohy 

jsou specifikovány níže. 

Žádost o podporu se podává elektronicky v MS2014+ prostřednictvím formuláře, který naleznete 

na webových stránkách https://mseu.mssf.cz. Postup pro podání žádosti a příloh v MS2014+ bude 

přiložena ke každé výzvě MAS.  

Datum zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu v systému MS2014+ bude blíže specifikován 

v textu výzvy MAS. K žádosti o podporu je potřeba mít zřízený elektronický podpis.  

Manažer MAS výzvy je zodpovědný za zveřejnění výzvy včetně příloh na internetových stránkách MAS 

Podbrněnsko. Konzultant výzvy je zodpovědný za vytvoření a zpřístupnění výzvy v systému MS2014+.  

3.4 Struktura výzvy a její přílohy 

Text výzvy MAS je základním dokumentem obsahujícím informace o podmínkách pro získání podpory. 

Všechny informace jsou v textu výzvy uvedeny v plném rozsahu, případně ve formě základní informace 

s odkazem na přesné znění v navazujících dokumentech výzvy. Struktura výzvy je součástí Interních 

postupů jako příloha č. 2 (viz kapitola 13 Seznam příloh Interních postupů MAS Podbrněnsko). Navazující 

dokumentace k výzvě obsahuje podrobné informace o podmínkách podpory, způsobu implementace, 

povinnostech žadatele a příjemce. Jedná se o: 

 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce – základní dokument ŘO IROP specifikující pravidla 

a případně doporučení, která musí žadatel/příjemce dodržet, aby splnil podmínky pro získání 

podpory a úspěšnou realizaci projektu ve všech částech projektového cyklu. 

 Kritéria a Kontrolní listy pro hodnocení projektů – obsahují podrobná kritéria a kontrolní listy 

pro hodnocení rozčleněná dle fází procesu hodnocení projektů a informace o modelu 

hodnocení (jedná se o výčet hodnotících kritérií pro hodnocení formálních náležitostí a 

podmínek přijatelnosti a věcné hodnocení).  

 Další přílohy – Postup pro podání žádosti a příloh v MS2014+,  

                                                           
3 Dle zasedání Valné hromady MAS Podbrněnsko (8. 12. 2016) byly tyto pravomoci delegovány Valnou hromadou 
na Výkonnou radu MAS Podbrněnsko (viz kapitola  13 Seznam příloh Interních postupů MAS Podbrněnsko – 
příloha č. 4) 

http://www.podbrnensko.cz/
http://www.podbrnensko.cz/
https://mseu.mssf.cz/
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MAS zasílá Kontrolní listy pro hodnocení projektů metodikovi CLLD na krajské pracoviště CRR 

nejpozději 10 pracovních dní před zahájením hodnocení. Metodik zkontroluje, zda MAS uvedla 

v kontrolním listě kritéria, která schválil ŘO IROP, a svoje připomínky předá na ŘO IROP, oddělení 

metodiky. ŘO IROP kontrolní listy MAS schválí, případně zašle připomínky, které MAS vypořádá ve 

změnové verzi neprodleně a opět zasílá metodikovi CLLD na krajské pracoviště CRR (vše se opakuje do 

doby schválení výzvy, včetně kritérií). Po schválení kontrolních listů MAS ŘO IROP a před hodnocením 

projektů musí nejvyšší orgán MAS kontrolní listy schválit (pravomoc delegována 8. 12. 2016 z Valné 

hromady na Výkonnou radu MAS Podbrněnsko – viz kapitola  13 Seznam příloh Interních postupů MAS 

Podbrněnsko – příloha č. 4).  

Navazující dokumentace k výzvě je vždy zveřejněna současně s výzvou z hlediska časového i z hlediska 

komunikačních kanálů (vyjma Kontrolních listů). Odpovědnost za kompletní zveřejnění má Projektový 

manažer MAS Podbrněnsko. 

3.5 Změny vyhlášené výzvy 

Změna vyhlášené výzvy MAS, včetně jejich příloh, je umožněna pouze ve výjimečných případech 

po schválení ŘO IROP. O případné změně jsou žadatelé informováni prostřednictvím systému MS2014+ 

a internetových stránek MAS Podbrněnsko.  

Pokud není uložena povinnost právními předpisy nebo změnou metodických dokladů, 

ve vyhlášených kolových výzvách MAS není umožněno měnit nebo rušit následující informace: 

 zrušení výzvy, 

 snížení alokace, 

 změna maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů, 

 změna míry podpory, 

 změna podporovaných aktivit, 

 změna oprávněných žadatelů, 

 posun data ukončení realizace projektu na dřívější datum, 

 posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum, 

 změna kritérií pro hodnocení výběru projektů.  

Při změně vyhlášené výzvy je postupováno následovně:  

 změnu vyhlášené výzvy navrhuje orgán MAS, který je zodpovědný za schvalování výzev 

(nejvyšší orgán MAS Podbrněnsko, Valná hromada, pravomoc 8. 12. 2016 delegoval na 

Výkonnou radu – viz kapitola  13 Seznam příloh Interních postupů MAS Podbrněnsko – příloha č. 4) 

na svém zasedání, 

 po schválení návrhu změny vyhlášené výzvy jsou pověřeni pracovníci Kanceláře MAS 

na zaslání žádosti o změnu vyhlášené výzvy na ŘO IROP (způsobem podání žádosti je vždy 

konzultován s ŘO IROP před každou změnou vyhlášené výzvy), 

 po schválení změny vyhlášené výzvy ŘO IROP jsou žadatelé neprodleně informováni o změně, 

nejpozději do 5 pracovních dnů od schválení změny ve formě interní depeše v systému 

MS2014+, elektronickou komunikací a rovněž na webových stránkách MAS Podbrněnsko. 

Každá změna vyhlášené výzvy MAS musí být řádně odůvodněna. V textu každé vyhlášené výzvy MAS 

jsou uvedené informace o podmínkách změny výzvy MAS. Každá změna výzvy musí být zveřejněna 

max. 20 pracovních dní před platností a účinností změny.  

4 Hodnocení a výběr projektů 

Níže je uveden časový harmonogram administrace projektu a žádosti o podporu ve výzvě MAS 

Podbrněnsko. Jedná se o harmonogram od přijetí žádosti o podporu, od data ukončení příjmu žádostí 



 
 

 Datum platnosti od 13. března 2017 Verze 1 strana 10 

o podporu, do výběru projektů ze strany MAS Podbrněnsko. Celý proces administrace projektů v MAS 

trvá maximálně 114 pracovních dnů.  

fáze administrace 

počet pracovních dní na fázi administrace  

počet pracovních dnů od 
ukončení předešlé fáze 

administrace 

počet pracovních 
dnů od ukončení 
příjmu žádostí o 

podporu 
ukončení příjmu žádostí o podporu - 0 

hodnocení podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí 29 

29 

doplnění žádosti o podporu max. 10 (2 x 5) 

informování žadatele o výsledku hodnocení 5 

zveřejnění výsledků MS2014+ 
neprodleně 

(totožné i pro přezkum hodnocení) 

zveřejnění výsledků web MAS 
15 

(totožné i pro přezkum hodnocení) 

přezkum hodnocení  10/20 39/59* 

věcné hodnocení  30 

69/89* 

informování žadatele o výsledku hodnocení 5 

zveřejnění výsledků MS2014+ 
neprodleně 

(totožné i pro přezkum hodnocení) 

zveřejnění výsledků web MAS 
15 

(totožné i pro přezkum hodnocení) 

arbitrážní hodnocení 
během fáze věcného 

hodnocení 

přezkum hodnocení  10/20 79/109* 

výběr projektů 5 

84/114* 
informování žadatele o výsledku hodnocení 5 

zveřejnění výsledků MS2014+ neprodleně 

zveřejnění výsledků web MAS 15 

zrušení seznamu náhradních projektů – informování žadatele či 
příjemce 

5  

závěrečné ověření způsobilosti projektů CRR 
dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce 

IROP** 

výběr projektů ŘO IROP 
dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce 

IROP** 

vydání právního aktu  
dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce 

IROP** 

* do počtu dnů od ukončení příjmu žádostí o podporu jsou započítány i lhůty pro přezkum hodnocení: pracovní dny včetně 

uplynutí doby pro podání žádosti o přezkum (10 PD) / pracovní dny včetně maximálního počtu pracovních dnů pro posouzení 

žádosti o přezkum (20 PD). 

** viz http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty. 

4.1 Kritéria 

Kritéria slouží pro hodnocení projektu a podávané žádosti o podporu v rámci výzvy MAS Podbrněnsko. 

Žadatelům jsou jednotlivá kritéria pro kontrolu přijatelnosti, formálních náležitostí a věcného 

hodnocení známá před podáním Žádosti o podporu. 

Kritéria pro všechny fáze hodnocení jsou zveřejněna ve vyhlášené výzvě MAS. Platí nutnost zohlednění 

či splnění (žadatelem či příjemcem) splnění všech kritérií uvedených v konkrétní výzvě MAS.  

MAS Podbrněnsko zajistí, že navržená kritéria budou srozumitelná, transparentní a objektivní. Zásady 

tvorby kritérií jsou nediskriminační a transparentní v souladu s čl. 7 a 8 Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a také přispívají k dosažení cílů a výsledků příslušného opatření 

a strategie CLLD. Kritéria musí být nastavena tak, aby bylo zabráněno duplicitám a překryvům. 

To znamená, že tentýž aspekt projektu se nesmí hodnotit dvakrát nebo vícekrát, překrývání nastává 
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tehdy, jestliže určité kritérium v sobě zahrnuje ještě jiné kritérium. Alespoň jedno z kritérií bude 

posuzovat soulad projektu se schválenou strategií. 

Jednotlivá kritéria výzvy mohou být dle funkce tato (vždy bude u každého kritéria ve výzvě MAS 

typ kritéria dostatečně označen):  

 vylučovací – výsledné hodnocení kritéria nabývá hodnot splněno/nesplněno a v případě 

hodnocení nesplněno je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení,  

 hodnotící – míra naplnění kritéria je hodnoceny body, definice dosažení bodového hodnocení 

i konkrétní výše je stanovena u každého kritéria zvlášť. 

Pro žadatele vyplývá povinnost splnit veškerá kritéria vylučovací a to ve fázi hodnocení formálních 

náležitostí a podmínek přijatelnosti projektu. 

Bodové hodnocení hodnotících kritérií bude jednoznačné a co nejvíce objektivní a transparentní, tj. 

subjekty budou při přípravě projektu vědět, co přesně bude v rámci kritéria posuzováno a jaké bodové 

hodnoty odpovídají konkrétním charakteristikám projektu. 

Jednotlivá kritéria formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti ve výzvě MAS mohou být dle druhu 

tato (vždy bude u každého kritéria ve výzvě MAS typ kritéria dostatečně označen):  

 napravitelná – v případě nesplnění kritéria je žadatel vyzván k doplnění či k úpravě žádosti 

o podporu tak, aby kritérium naplňoval, 

 nenapravitelná – v případě nesplnění pouze jediného nenapravitelného kritéria je žádost 

o podporu vyřazena z dalšího procesu hodnocení. 

U všech kritérií je specifikováno zařazení do fáze hodnocení, typ kritéria, způsob hodnocení, druh 

kritéria, zdroj informací (ze kterých bude hodnotitelem posouzeno splnění/nesplnění daného kritéria) 

a nutnost, zda je ze strany hodnotitele vyžadováno slovní odůvodnění hodnocení (v těchto případech 

hodnotitel uvádí k takovému kritériu jasné a srozumitelné odůvodnění). 

Všechna kritéria konkrétní výzvy jsou připomínkována a schvalována CRR i ŘO IROP.  Po schválení 

kritérií výzvy MAS zpracuje Kontrolní listy hodnocení podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí a 

věcného hodnocení, které jsou opět připomínkovány a schvalovány CRR i ŘO IROP. Postup, termíny a 

odpovědnost za zpracování, opravu připomínek a schvalování jsou uvedeny v kapitole 3.3 Příprava a 

vyhlášení výzvy a 3.4 Struktura výzvy a její přílohy. 

Součástí vyhlášené výzvy bude i příloha Kontrolní list všech fází hodnocení žádosti o podporu. 

Žádost o podporu musí v rámci Závěrečného ověření o způsobilosti projektu ze strany CRR splňovat i 

kritéria této fáze hodnocení. Jedná se o kritéria, která kontrolují správnost administrativy ze strany 

MAS Podbrněnsko, rovněž jsou to základní kritéria, která musí naplňovat všechny projekty a žádosti 

o podporu v IROP (seznam aktuálních kritérií Závěrečného ověření způsobilosti projektuje uveden na 

webu Dotace EU http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty).  

4.2 Kontrola formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti 

Kontrola formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti je prováděna v rámci jedné fáze hodnocení. 

Cílem kontroly podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí a příslušných kritérií je zejména 

posouzení základních věcných požadavků kladených na projekt v příslušné výzvě MAS, hodnotitelnosti 

žádosti o podporu a naplnění nezbytných administrativních požadavků.  

Kontrola formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti je provedena do 29 pracovních dnů 

od ukončení příjmu žádostí o podporu. Hodnocení probíhá elektronicky v systému MS2014+, 

o ukončení a výsledku hodnocení je žadatel vyrozuměn interní depeší v systému MS2014+ maximálně 

do 5 pracovních dní od ukončení této fáze hodnocení.  
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Při výkonu kontroly podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí je dodrženo pravidlo čtyř očí:  

 nezávislé hodnocení minimálně 2 hodnotiteli z řad pracovníků Kanceláře MAS Podbrněnsko 

(hodnotitel a schvalovatel – ve výjimečných případech mohou být zastoupeni dalšími 

projektovými a administrativními pracovníky kanceláře MAS Podbrněnsko – za přidělení 

zodpovídá Předseda MAS Podbrněnsko),  

 hodnotitelé, stejně jako hodnotitel a schvalovatel, neprovádějí hodnocení společně ani 

společně nekonzultují,  

 v případě, že se mezi dvěma hodnotiteli liší výsledek splněno/nesplněno u alespoň jednoho 

vylučovacího kritéria, musí být provedeno třetí - arbitrážní hodnocení, které rozhodne 

o konečném výsledku. Arbitrem je konzultant (ve výjimečných případech i další projektoví a 

administrativní pracovníci kanceláře MAS Podbrněnsko), který neprováděl kontrolu formálních 

náležitostí a přijatelnosti. Arbitr je k projektu přidělen Předsedou MAS Podbrněnsko. Arbitrovo 

hodnocení je dalším nezávislým názorem, arbitr vyhodnotí všechna kritéria dané fáze 

hodnocení. Výsledek hodnocení se stanoví následovně:  

o jsou vyhodnoceny rozpory ve výsledcích splněno/nesplněno u vylučovacích kritérií, 

výsledkem je převažující výsledek ze všech tří hodnocení, 

o i pro arbitra platí nutnost podepsat Etický kodex kvůli zamezení střetu zájmů – 

viz 2.6 Ošetření střetu zájmů a 13 Seznam příloh Interních postupů MAS Podbrněnsko – příloha 

č. 1 a provádět hodnocení jako hodnotitel – nezávisle, nestranně a nepodjatě. 

Výsledek kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti může nabývat těchto stavů:  

 Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti,  

 Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti,  

 Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění,  

 Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti po doplnění. 

Všechna kritéria pro kontrolu podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí mají formu vylučovacích 

kritérií s možným hodnocením splněno / nesplněno / nehodnoceno (pro případy, kdy je pro 

vyhodnocení kritéria nutné si vyžádat doplnění informace od žadatele) / nerelevantní (pro případy, kdy 

se kritérium na daný projekt nevztahuje).  

Všechna kritéria jsou rozdělena dle druhu na napravitelná a nenapravitelná. V případě nesplnění 

minimálně jednoho kritéria označeného jako nenapravitelné je žádost o podporu automaticky 

vyřazena z dalšího procesu hodnocení. V případě hodnocení nenapravitelného kritéria možností 

nehodnoceno je následný postup popsán níže. O vyřazení je žadatel informován interní depeší 

v systému MS2014+ a změnou stavu žádosti o podporu ve stejném systému. 

Žadatel je vyzván k doplnění žádosti o podporu interní depeší v systému MS2014+ v těchto případech:  

 hodnocení jednoho či více napravitelných kritérií možností nesplněno, 

 hodnocení jednoho či více kritérií (napravitelného i nenapravitelného) možností nehodnoceno. 

V depeši je uveden konkrétní důvod nesplnění kritéria s požadavkem na doložení či dodání potřebných 

náležitostí, zároveň je zde stanovena lhůta pro vypořádání. Lhůta se stanovuje na 5 pracovních dní 

od data doručení požadavku (interní depeše) v systému MS2014+. Po doplnění požadovaných 

informací ze strany žadatele je zpracována nová verze hodnocení (kritéria nedotčená změnou jsou 

převzata z původního hodnotícího posudku). Celkově je možné žadatele vyzvat k doplnění / upřesnění 

maximálně 2x. 

Při nedodržení stanovené lhůty či nedoložení / nedoplnění potřebných informací je žádost o podporu 

vyřazena z dalšího procesu hodnocení.  
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Lhůty pro posouzení formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti projektu se pozastavují do doby, 

než žadatel zašle doplňující / upřesňující informace.  

Všechna kritéria formálních náležitostí a kritéria podmínek přijatelnosti, dle kterých bude probíhat tato 

fáze hodnocení konkrétního projektu, jsou vždy uvedena v konkrétní výzvě. 

Proti výsledku hodnocení formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti může žadatel podat žádost o 

přezkum (viz kapitola 6 Přezkum hodnocení projektů). 

K další fázi hodnocení všech projektů v rámci jedné výzvy (hodnocení formálních náležitostí) je 

přistoupeno až uplynutí doby pro přezkum, případně po vyřízení všech žádostí o přezkum.  

4.3 Věcné hodnocení 

Cílem věcného hodnocení projektů je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem k naplňování věcných cílů 

programu a umožnit srovnání projektů podle jejich kvality. Hodnocení probíhá na základě předem 

stanovených a veřejně dostupných kritérií, která jsou uvedena v každé výzvě MAS Podbrněnsko. 

Kontrolu věcného hodnocení projektů provádějí hodnotitelé do 30 pracovních dnů od ukončení 

kontroly podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí. Hodnocení provádí výběrový orgán MAS 

Podbrněnsko, jedná se o Výběrovou komisi4 (viz kapitola 2.2 Výběrová komise), případně externí 

hodnotitelé (odborníci, kteří zpracují odborný posudek jako podklad pro hodnocení viz kapitola 

2.5 Externí experti). O ukončení a stavu hodnocení je žadatel vyrozuměn interní depeší v systému 

MS2014+, a to maximálně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od jednání výběrové komise.   

Zároveň je na webových stránkách MAS Podbrněnsko i v systému MS2014+ zveřejněn písemný zápis 

obsahující minimálně: datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků (včetně uvedení 

subjektu, který zastupují), přehled hodnocených projektů a jejich bodové hodnocení 

(včetně zdůvodnění ke každému projektu). Zápis z jednání, podepsaný členy výběrového orgánů MAS 

provádějící hodnocení, musí být vložen neprodleně do MS2014+ a na webových stránkách MAS 

nejpozději do 15 pracovních dnů od data uskutečnění hodnocení. 

Při věcném hodnocení Výběrovou komisí MAS je dodrženo pravidlo čtyř očí:  

 nezávislé hodnocení minimálně 2 hodnotiteli z Výběrové komise MAS Podbrněnsko (v každé 

výzvě bude dodržen srovnatelný počet hodnotitelů na jednu žádost o podporu – vyjma případů 

arbitrážního hodnocení),  

 hodnotitelé neprovádějí kontrolu společně ani společně nekonzultují, 

 hodnotitelé nesmějí v průběhu kontroly komunikovat s žadateli,  

 v případě rozporu mezi hodnotiteli se provede arbitrážní hodnocení (viz kapitola 4.4 Arbitrážní 

hodnocení). 

Postup pro výběr hodnotitelů: Výběrová komise MAS Podbrněnsko na svém zasedání vybere jednotlivé 

hodnotitele a svůj výběr potvrdí schválením usnesení. V případě využití externího odborníka pro věcné 

hodnocení bude ve schváleném usnesení Výběrové komise uveden i daný odborník, včetně konkrétní 

specifikace, pro kterou bude zpracovávat podklad pro hodnocení. 

Celý proces věcného hodnocení hodnotitelé zaznamenávají do připravených kontrolních listů 

(příloha každé výzva MAS). Výsledkem hodnocení žádosti o podporu je průměr vypočítaný z bodového 

hodnocení všech hodnotitelů. Výstupem věcného hodnocení je seznam projektů seřazený sestupně 

podle dosaženého bodového hodnocení. V každé výzvě bude specifikováno minimální a maximální 

bodové rozpětí a potřebný počet bodů ke splnění podmínek věcného hodnocení. V každé výzvě je 

potřebný počet bodů stanoven alespoň na 50 % z maximálně možného počtu bodů v rámci věcného 

hodnocení.   

                                                           
4 MAS Podbrněnsko povinně informuje ŘO IROP o termínech jednání výběrových komisí MAS a zve ŘO IROP na jednání. 



 
 

 Datum platnosti od 13. března 2017 Verze 1 strana 14 

Kritéria pro věcné hodnocení mohou mít formu vylučovacích i hodnotících kritérií. V případě nesplnění 

vylučovacích kritérií je žádost o podporu vyřazena z dalšího procesu hodnocení. Rovněž pokud žádost 

o podporu nedosáhla či nepřesáhla minimální bodovou hranici, bude vyřazena z dalšího procesu 

hodnocení.  

Všechna kritéria věcného hodnocení jsou vždy uvedena v konkrétní výzvě.  

Proti výsledku věcnému hodnocení může žadatel podat žádost o přezkum (viz kapitola 6 Přezkum 

hodnocení projektů). 

K další fázi hodnocení všech projektů v rámci jedné výzvy (výběr projektů) je přistoupeno až uplynutí 

doby pro přezkum, případně po vyřízení všech žádostí o přezkum.  

4.4 Arbitrážní hodnocení 

K arbitrážnímu hodnocení je přistoupeno ve fázi věcného hodnocení, při které dojde k rozdílu 

celkového hodnocení projektu. Tedy pokud je vzhledem k minimální bodové hranici, stanové 

pro splnění kontroly věcného hodnocení projektu, hodnocení od jednoho hodnotitele vyhověl a 

od druhého nevyhověl. Rovněž je přistoupeno k arbitrážnímu hodnocení v případě rozporu 

vylučovacích kritérií, kdy hodnotitelé se liší ve výsledku splněno / nesplněno.  

V těchto případech dojde k arbitrážnímu hodnocení, které rozhodne o konečném výsledku daného 

hodnocení projektu. Arbitrážní hodnocení provádí arbitr, za arbitra je zvolen jeden ze členů Výběrové 

komise (o přidělení rozhodne Výběrová komise na svém zasedání schválením usnesení – i pro arbitra 

platí nutnost podepsat Etický kodex kvůli zamezení střetu zájmů – viz 2.6 Ošetření střetu zájmů a 

13 Seznam příloh Interních postupů MAS Podbrněnsko – příloha č. 1 a provádět hodnocení jako hodnotitel – 

nezávisle, nestranně a nepodjatě). Arbitr vypracuje další nezávislé hodnocení, při kterém vyhodnotí 

všechna kritéria věcného hodnocení.  

Výsledek hodnocení žádost o podporu, u kterého došlo k arbitrážnímu hodnocení, je stanoven takto: 

 jsou vyhodnoceny vylučovací kritéria, výsledkem je převažující výsledek ze všech 3 hodnocení, 

 je vyhodnocen celkový výsledek bodů projektu – ze všech zpracovaných hodnocení (včetně 

hodnocení arbitra) se vylučuje to hodnocení, které se od ostatních nejvíce liší (počítáno 

z výsledku celého hodnocení, nikoliv z hodnocení jednotlivých kritérií), výsledkem je průměr 

zbylých 2 hodnocení; v případě shodných odchylek se výjimečně při výběru projektů vychází 

ze všech tří hodnocení, výsledkem je průměr ze všech 3 hodnocení. 

5 Výběr projektů 

Výběr projektů provádí MAS Podbrněnsko po věcném hodnocení projektu. Cílem výběru projektů je 

vybrat transparentně na základě výsledků hodnocení projektů takové projekty, které přispějí k plnění 

věcných a finančních cílů programu.  

Podmínkou zařazení žádosti o podporu do procesu výběru projektů je splnění podmínek 

všech předešlých fází hodnocení (podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí, věcného). Výběr 

projektů provádí rozhodovací orgán MAS Podbrněnsko, jedná se o Výkonnou radu5 (viz kapitola 

2.3 Výkonná rada).  

Výkonná rada MAS Podbrněnsko dostane výsledky z věcného hodnocení od hodnotitelů. Na jejich 

základě jsou jednotlivé Žádosti o podporu seřazeny dle výše bodového hodnocení, a to vždy 

od nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu. V případě, že se vyskytují dva nebo více projektů se stejným 

počtem bodů, jsou seřazeny dle data a času podání žádosti o podporu v MS2014+ (žádost o podporu 

podaná dříve bude řazena na vyšší pozici).  

                                                           
5 MAS Podbrněnsko povinně informuje ŘO IROP o termínech jednání výkonné rady MAS a zve ŘO IROP na jednání. 
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Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na výzvu, to znamená, že podpořeny budou 

projekty do maximální finanční výše alokace konkrétní výzvy. A to tak, že Výkonná rada bude přidělovat 

finanční prostředky z alokace výzvy projektům sestupně dle bodového hodnocení až do vyčerpání 

celkové alokace na výzvu. Zbylé projekty, které není možné financovat z důvodu vyčerpání alokovaných 

finančních prostředků, budou zařazeny na seznam náhradních projektů (viz kapitola 5.1 Náhradní 

projekty). Výkonná rada nemůže měnit pořadí ani hodnocení jednotlivých žádostí o podporu. 

Z jednání rozhodovacího orgánu MAS se pořizuje zápis (pořizuje pracovník Kanceláře MAS v roli 

zapisovatele) a výstupem je seznam schválených projektů, případně seznam náhradních projektů, 

pokud takové projekty existují. MAS tyto výstupy předají na CRR, které provede Závěrečné ověření 

způsobilosti projektů (viz kapitola 5.1 Náhradní projekty).  

O ukončení6 a stavu hodnocení je žadatel vyrozuměn interní depeší v systému MS2014+, a to ve lhůtě 

maximálně do 5 pracovních dnů od jednání výkonné rady. V případě zařazení žádosti do seznamu 

náhradních projektů je žadatel informován o dalším postupu i doporučení nestahovat žádost 

ze systému MS2014+ (v opačném případě nebudou žadateli finanční prostředky jako náhradnímu 

projektu nabízeny).  

Zároveň je na webových stránkách MAS Podbrněnsko i v systému MS2014+ zveřejněn písemný zápis 

obsahující minimálně: datum a čas začátku jednání, jmenný seznam účastníků (včetně uvedení 

subjektu, který zastupují), přehled hodnocených projektů a jejich bodové hodnocení 

(včetně zdůvodnění ke každému projektu). Zápis z jednání, podepsaný členy orgánů MAS provádějící 

výběr projektů, musí být vložen neprodleně do MS2014+ a na webové stránkách MAS nejpozději 

do 15 pracovních dnů od data uskutečnění výběru projekt. 

5.1 Náhradní projekty 

Náhradní projekty jsou projekty, které úspěšně prošly fázemi hodnocení podmínek přijatelnosti a 

formálních náležitostí a věcného hodnocení, nicméně z důvodu nedostatečné alokace na výzvu MAS 

nebylo možné tyto projekty podpořit. Náhradní projekty mají možnost býti financovány dodatečně, 

pokud z úspor či realokací prostředků získá MAS Podbrněnsko volné finanční prostředky. Následný 

postup pro využití náhradních projektů: 

 MAS v případě získání financí z realokací či úspor nabídne tyto prostředky prvnímu 

náhradnímu projektu. Žadatel je informován interní depeší v systému MS2014+ i zprávou 

na emailovou adresu uvedenou v Žádosti o podporu. 

 V případě, že žadatel souhlasí s nabídnutou částkou, předloží žádost o změnu v projektu, 

ve které aktualizuje údaje v žádosti, a je mu vydán právní akt. 

 V případě, že žadatel nesouhlasí s nabídnutou částkou a má zájem projekt realizovat, mu MAS 

po získání dalších prostředků nabídne vyšší částku. Tak postupuje do doby než: 

o nabízená částka odpovídá částce schváleného projektu, 

o žadatel souhlasí s nabízenou částkou, předloží žádost o změnu, ve které aktualizuje 

údaje v žádosti, a je mu vydán právní akt. 

 Pokud žadatel s nabídnutou částkou nesouhlasí a nemá zájem projekt realizovat, volné 

prostředky se nabídnou dalšímu žadateli na seznamu náhradních projektů.  

 Dále se pokračuje jako v případě nabídnutí částky žadateli na první pozici v seznamu 

náhradních projektů. 

 

 

                                                           
6  Za ukončení výběru projektů je považováno ukončení výběru projektů a zároveň uplynutí doby pro přezkum hodnocení 
bez podané žádosti o přezkum, případně vypořádání podaných žádostí o přezkum hodnocení. 
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Seznam náhradních projektů se zruší v následujících případech: 

 všichni žadatelé na seznamu náhradních projektů dostali finanční prostředky nebo nemají 

zájem o nabízenou částku, 

 nejpozději 30. 6. 2023. 

Žadatelé, jejichž žádosti jsou na seznamu náhradních projektů, informuje MAS Podbrněnsko interní 

depeší v systému MS2014+ do 5 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o zrušení seznamu náhradních 

projektů.  

5.2 Závěrečné ověření způsobilosti projektů 

Závěrečné ověření způsobilosti projektů provádí CRR na základě informací od Výběrové komise MAS, 

která doporučí projekty k financování. Závěrečné ověření způsobilosti projektů provede CRR dle 

(seznam aktuálních kritérií Závěrečného ověření způsobilosti projektu je uveden na webu Dotace EU 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD). 

5.3 Výběr projektu na ŘO IROP 

Finální výběr projektů provádí ŘO IROP na základě informací od vedení CRR. Vedení ŘO IROP vypracuje 

Zápis z jednání vedení ŘO IROP ke schválení projektů, obsahující seznam projektů doporučených 

k financování a seznam náhradních projektů. Žadatel je informován prostřednictvím změny stavu 

žádosti o podporu v systému MS2014+.  

5.4 Příprava a vydání právního aktu o poskytnutí podpory 

Právní akt o poskytnutí podpory představuje základní právní rámec a vymezuje práva a povinnosti 

příjemce dotace a ŘO IROP. Právní akt může být vydán pouze po splnění všech podmínek hodnocení a 

po splnění výběru a závěrečného ověření způsobilosti projektů. Právní akt je vydáván ŘO IROP a musí 

být uzavřen bez zbytečného odkladu.  

6 Přezkum hodnocení projektů 

Žadatel může podat žádost o přezkum proti negativnímu výsledku každé části hodnocení žádosti 

o podporu, ve které neuspěl. Negativním výsledkem hodnocení se rozumí stav, který je překážkou pro 

postup do další fáze schvalování projektu tj. doporučení/nedoporučení projektu rozhodovacím 

orgánem MAS.  Kontrolní orgán MAS vyřizuje žádosti o přezkum hodnocení žádostí o podporu. 

O přezkum může požádat v každé fázi pouze jednou. Jedná se o přezkum hodnocení: 

 kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, 

 věcné hodnocení. 

Proti výběru projektů žadatel nepodává přezkum hodnocení projektů ale stížnost proti postupu MAS.  

Žádost o přezkum rozhodnutí žadatel podává do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení 

o výsledku hodnocení nebo výběru projektů, a to elektronickou formou v systému MS2014+ 

(postup pro vyplnění je přílohou každé výzvy). V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebude možné 

žádost o přezkum hodnocení projektů podat v systému MS2014+, může žadatel využít písemné formy. 

V takovém případě žadatel využije jednotného formuláře pro vyřizování žádostí o přezkum rozhodnutí 

(dostupného na webových stránkách http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty) a ten doručí 

na adresu MAS Podbrněnsko. V obou případech žadatel uvede odkaz na konkrétní část hodnocení i 

kritéria, ke kterým se odvolává s popisem odůvodnění žádosti o přezkum rozhodnutí. 

Odvolací orgán MAS Podbrněnska (Dozorčí rada viz kapitola 2.4 Dozorčí rada) bude řešit veškeré žádosti 

o přezkum hodnocení projektů. Dozorčí rada rozhodne do 20 pracovních dnů od doručení žádosti o 

přezkum. O ukončení a výsledku přezkumu hodnocení je žadatel vyrozuměn interní depeší v systému 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/CLLD
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
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MS2014+, a to maximálně do 5 pracovních dnů od jednání dozorčí rady. Součástí interní depeše bude 

i vypořádání žádosti o přezkum (viz níže). 

Z každého jednání Dozorčí rady ohledně žádosti o přezkum hodnocení projektů je pořízen zápis 

(viz 13 Seznam příloh Interních postupů MAS Podbrněnsko – příloha č. 3), který obsahuje minimálně 

následující informace: 

 datum a čas začátku jednání, 

 jmenný seznam účastníků jednání, 

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

 seznam osob vyloučených z rozhodování o dané žádosti o přezkum,  

 rozhodnutí přezkumné komise, včetně odůvodnění rozhodnutí a jmenovitému záznamu 

hlasování členů o žádosti o přezkum. 

Zápis z jednání, podepsaný členy odvolacího orgánu MAS provádějící přezkum, musí být vložen 

neprodleně do MS2014+ a na webových stránkách MAS nejpozději do 15 pracovních dnů od data 

uskutečnění přezkumu hodnocení a výběru projektů. 

Vypořádání žádosti o přezkum musí obsahovat informaci o způsobu a závěrech prošetření žádosti 

o přezkum z dozorčí rady. To znamená, zda byla žádost shledána důvodnou, částečně důvodnou 

či nedůvodnou, včetně jednoznačného zdůvodnění.  

Bude-li žádost o přezkum shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, přezkumná komise uvede, 

která kritéria považuje za nutné přehodnotit. Následně bude žádost o podporu vrácena do předchozí 

fáze schvalování a totožný hodnotitel, proti kterému byla vznesena žádost o přezkum hodnocení, 

provede opravné hodnocení kritérií. Hodnotitel se musí řídit závěry přezkumné komise vzešlými 

z vypořádání připomínek. Opětovné hodnocení probíhá podle stejných pravidel a ve stejných lhůtách 

jako původní hodnocení, včetně opětovného zasedání Výběrové komise MAS Podbrněnsko. V případě, 

že je žádost o přezkum v některém kritériu shledána nedůvodnou, pak není možné kritérium 

opravovat. V některých případech může přezkumná komise rozhodnout o způsobu vyřízení vypořádání 

připomínek a zohlednit své závěry ve výsledcích hodnocení (například zjevná chyba ve vylučovacích 

kritériu).  

V případech, kdy žádost o přezkum bude celkově vyhodnocena jako nedůvodná, nebude vrácena zpět 

do procesu schvalování projektů.  

Informační systém MS2014+ musí obsahovat informaci o termínu a způsobu vyřešení žádosti 

o přezkum (včetně zápisu z jednání přezkumné komise). 

V kolové výzvě MAS, kde souhrn požadavků na podporu v žádostech překračuje alokaci výzvy, nelze 

ukončit výběr projektů před dokončením všech přezkumů hodnocení a všech opravných hodnocení, 

pokud alokace předložených žádostí o podporu překračuje alokaci výzvy. 

7 Postupy pro posuzování změn projektů 

Příjemce má povinnost oznámit MAS Podbrněnsko změny, které v průběhu realizace a udržitelnosti 

projektu nastanou. Oznámení provádí prostřednictvím systému MS2014+ na záložce Žádost o změnu 

(v případě nahrávání potřebných dokumentů i na záložce Dokumenty). Příjemce vybere datové oblasti, 

kde je třeba změnu provést. Z takto vybraných oblastí dat je sestaven formulář, do kterého příjemce 

zanese změněná data. Rozhodující je datum podání Žádosti o změnu. Podrobný popis podání žádosti 

o změnu v systému MS2014+ je přílohou každé výzvy.  

Neplánované a nečekané změny je příjemce povinen ohlásit neprodleně, jakmile změny nastanou. 

Změnu může iniciovat příjemce, ŘO IROP nebo CRR. Pokud jsou iniciátory ŘO IROP či CRR, informují 

příjemce/žadatele depeší o zahájení změnového řízení. Ve změnovém řízení není možné doplňovat 
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nové aktivity a výdaje, které nebyly součástí žádosti o podporu v době hodnocení. Pokud je iniciátorem 

žádosti o změnu příjemce, je každá žádost o změnu podávána jako podstatná či podstatná zakládající 

změnu právního aktu.   

K podstatným změnám se vyjadřuje MAS Podbrněnsko, především, zda navrhovaná změna není 

v rozporu se schválenou strategií CLLD. Za podstatné změny projektu jsou považovány: 

 změna termínu ukončení realizace projektu, 

 změna termínu naplnění indikátorů, 

 změna cílových hodnot indikátorů, 

 změna, která ovlivní výstupy, výsledky či dopady projektu, 

 změna, která ovlivní cíle, obsah nebo zaměření projektu, 

 změna aktivit projektu, které mají vliv na splnění účelu projektu či indikátoru, 

 finanční a termínové změny, které způsobí změnu rozložení příspěvku ESIF, případně čerpání 

SR v letech. 

Při podání žádosti o změnu bude MAS Podbrněnsko v případě podstatné změny projektu potvrzovat, 

že změna, požadovaná příjemcem, neovlivní výsledek hodnocení projektu. To znamená, zda změna 

nemá vliv na kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí či na věcné hodnocení, zároveň zda nejsou 

negativně ovlivněny cíle strategie CLLD. Pokud by projekt realizací změny kritéria nesplnil, bude taková 

žádost o změnu zamítnuta. Pokud navrhovaná změna zakládá změnu strategie CLLD, může MAS: 

 se změnou projektu nesouhlasit a navržená změna bude zamítnuta, 

 se změnou projektu souhlasit a podat žádost o změnu strategie CLLD (nicméně změna projektu 

nemůže být podána na CRR dříve, než proběhne změna strategie CLLD). 

Typ změnového řízení je určen automaticky v závislosti na vybraných obrazovkách, administrace závisí 

na závažnosti změny a časovém okamžiku požádání o zahájení změnového řízení. 

MAS Podbrněnsko vydá výsledné rozhodnutí o žádosti o změně do 5 pracovních dnů od doručení 

Žádosti o změnu. Následně je změna posuzována ŘO IROP či CRR. Žadatel/příjemce je o výsledku 

posouzení změny žádosti o podporu informován v systému MS 2014+.    

Všechny změny je možné konzultovat s MAS Podbrněnsko, CRR či ŘO IROP. MAS doporučuje 

konzultovat všechny změny v dostatečném časovém předstihu! 

Tato kapitola se řídí kapitolou č. 16 Změny projektu Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP.  

Aktuální informace o změnách projektu MAS jsou uvedeny v Obecných pravidel pro žadatele a příjemce 

IROP . 

8 Auditní stopa, archivace 

Auditní stopa a archivace slouží k nastavení postupu pro uchování originálů dokumentů nebo záznamů 

v elektronické podobě a jejich provedených změn. MAS Podbrněnsko zajistí uchování veškeré 

relevantní dokumentace související se Strategií CLLD a její realizací. Zároveň MAS na vyžádání 

či spolupráci s externími subjekty poskytuje informace a dokumentaci, vztahující se k SCLLD, 

zaměstnancům či zmocněncům pověřených orgánů: 

 Ministerstva pro místní rozvoje ČR, 

 Ministerstva financí ČR, 

 Evropské komise, 

 Evropského účetního dvora, 

 Nejvyššího kontrolního úřadu, 

 Auditního orgánu, 

 Platebního a certifikačního orgánu, 
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 příslušného orgánu finanční správy, 

 dalších oprávněných orgánů státní správy. 

MAS veškerou relevantní dokumentaci, vztahující se k SCLLD a její realizaci, archivuje minimálně 

do roku 2030 (v případě dokumentace, která dle právních předpisů ČR a EU vyžaduje delší archivaci, 

bude dokumentace archivována i po roce 2030). Níže je uveden seznam jednotlivých dokumentů, 

které budou archivovány, včetně typu a formátu archivace. 

typ dokumentace (včetně jednotlivých verzí) způsob archivace formát dokumentů 

interní postupy MAS fyzická/elektronická* papírový/soubor pdf 

výzva MAS Podbrněnsko fyzická/elektronická* papírový/soubor pdf 

kritéria a kontrolní listy fyzická/elektronická* papírový/soubor pdf 

žádost o podporu fyzická/elektronická* papírový/soubor pdf 

hodnocení projektů fyzická/elektronická* papírový/soubor pdf 

výběr projektů fyzická papírový 

žádost o přezkum hodnocení a výběr projektů fyzická/elektronická* papírový/soubor pdf 

výsledek přezkumu hodnocení a výběru projektů fyzická/elektronická* papírový/soubor pdf 

žádost o změnu projektu fyzická/elektronická* papírový/soubor pdf 

výsledek posouzení změny projektu fyzická/elektronická* papírový/soubor pdf 

podezření na nesrovnalost fyzická papírový 

kompletní podklady pro výběr externích odborníků (včetně oslovení) fyzická/elektronická* papírový/soubor pdf 

zápisy z jednání příslušných orgánů MAS Podbrněnsko fyzická papírový 

Výběrová komise fyzická papírový 

Výkonná rada fyzická papírový 

Dozorčí rada fyzická papírový 

podpůrná dokumentace     

komunikace se žadateli elektronická soubor pdf 

prezentace ze seminářů pro žadatele fyzická papírový 

prezenční listiny fyzická papírový 

zápisy z jednání fyzická papírový 

*dle způsobu podání či zápisu (specifikováno v patřičných kapitolách) bude archivace fyzická, nebo elektronická. 

Veškeré dokumenty uchovávané ve fyzické podobě jsou uloženy v místě archivu MAS Podbrněnsko 

v příslušných souborech a složkách. Veškeré dokumenty uchovávané v elektronické verzi jsou uloženy 

na serverovém úložišti MAS Podbrněnsko, zároveň jsou z těchto úložišť pravidelně (jedenkrát v měsíci) 

vytvářeny zálohy na externí úložiště dat, která jsou rovněž uchovávána v místě archivu 

MAS Podbrněnsko. Systém MS2014+ (https://mseu.mssf.cz/) má zabezpečenou vlastní archivaci veškeré 

dokumentace, která byla do systému nahrána. Pro případnou kontrolu orgánů nemajících přístup 

do systému MS2014+ je ve výše zmíněných případech potřebná dokumentace rovněž uložena a 

archivována v archivu MAS dle typu archivace (fyzická či elektronická). V případě archivace kopií 

dokumentů je na kopiích vyznačen odkaz na uložení originálu, aby byl originální dokument 

dohledatelný a celá dokumentace kompletní.  

Po uplynutí nutné doby archivace budou jednotlivé dokumenty a spisy archivované ve fyzické podobě 

skartovány a znehodnoceny, dokumenty v elektronické podobě budou po uplynutí doby vymazány a 

odstraněny. Pokud si uchování dokumentů a spisů vyžádá změna právních předpisů či jiná nařízení, 

budou všechny dokumenty a spisy archivovány a nedojde k jejich skartaci či odstranění.  

Za auditní stopu a archivaci zodpovídá Účetní a administrativní pracovnice MAS Podbrněnsko. 
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9 Komunikace se žadateli 

Konzultace mezi MAS a žadateli a příjemci probíhá primárně ve formě telefonické a e-mailové 

komunikace. Pracovníci MAS poskytují i osobní konzultace v prostorách pracoviště MAS Podbrněnsko 

(viz kapitola 2.1 Kancelář MAS), nutná je ovšem předchozí domluva pomocí zmíněných komunikačních 

kanálů.  

Konzultace jsou poskytovány k přípravě projektu a k navrhovaným podstatným změnám projektů. 

Z důvodu zamezení střetu zájmů nemohou pracovníci MAS na konzultačních schůzkách zpracovávat 

žádosti o podporu, povinné přílohy, dokumentaci k výběrovým a zadávacím řízením, zprávy o realizaci 

projektu, zprávy o udržitelnosti projektu, žádosti o změnu v projektu a zjednodušené žádosti o platbu 

aj. 

Komunikace mezi pracovníky MAS a žadateli a příjemci o dotaci bude probíhat převážně ve formě 

depeší v systému MS2014+, a to v konkrétních případech, které jsou zmíněny v jednotlivých kapitolách 

výše (jedná se například o vyzvání k doplnění žádosti o podporu, sdělení o výsledku hodnocení žádosti 

o podporu atd.).   

Všechny relevantní kontakty pro poskytování informací a konzultací budou blíže specifikovány 

v konkrétní výzvě MAS, zároveň je kontakt na MAS Podbrněnsko uveden v kapitole  1 Identifikace MAS 

Interních postupů MAS Podbrněnsko.   

V případě dotazů, které nejsou zřejmé z výzvy MAS a přiložených dokumentů, bude Kancelář MAS 

zajišťovat pravidelné doplňování těchto otázek včetně odpovědí na webové stránky MAS Podbrněnsko. 

9.1 Školení pro žadatele a příjemce 

Pracovníci MAS Podbrněnsko budou organizovat minimálně 2 školení ke každé výzvě MAS. 

První školení bude pro žadatele o dotaci a bude probíhat po vyhlášení výzvy MAS. Školení bude 

primárně zaměřeno na žádost o podporu v systému MS2014+ (ukázka práce se systémem) a na detailní 

poskytnutí informací ke konkrétní vyhlášení výzvě. Druhé školení bude pro příjemce dotace. Bude 

probíhat minimálně po závěrečném hodnocení způsobilosti projektu a výběru projektu a bude 

primárně zaměřeno na poskytnutí dalších informací k samotné realizaci projektu. 

Pokud nebudou poskytnuté informace na školeních pro jednotlivé účastníky dostatečné či úplné, 

budou informování o možnostech dalších konzultací (viz výše) s pracovníky MAS Podbrněnsko. 

Případné dotazy, které pracovníci MAS nebudou schopni zodpovědět, budou konzultovány 

s nadřízenými orgány nebo budou žadatelům a příjemcům poskytnuty kontakty na odpovědné 

pracovníky řídících orgánů.  

10 Spolupráce s externími subjekty 

MAS na vyžádání či spolupráci s externími subjekty poskytuje informace a dokumentaci, vztahující se 

k SCLLD, zaměstnancům či zmocněncům pověřených orgánů: 

 Ministerstva pro místní rozvoje ČR, 

 Ministerstva financí ČR, 

 Evropské komise, 

 Evropského účetního dvora, 

 Nejvyššího kontrolního úřadu, 

 Auditního orgánu, 

 Platebního a certifikačního orgánu, 

 příslušného orgánu finanční správy, 

 dalších oprávněných orgánů státní správy. 
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Zároveň, pokud jsou pracovníci či orgány MAS vyzváni ke spolupráci v průběhu kontroly výše 

zmíněnými subjekty či ŘO IROP (orgány požadují pracovníky/orgán MAS účast na prováděné kontrole), 

je MAS povinna zajistit účast pracovníků či orgánů. Rovněž je MAS povinna o zahájení a výsledku 

kontrol informovat ŘO IROP. Za tyto povinnosti zodpovídá Manažer MAS Podbrněnsko. 

11 Nesrovnalosti a stížnosti 

Tato kapitola se nezabývá žádostmi o přezkum hodnocení a výběru projektů. V případě potřeby podání 

žádosti o přezkum jsou určující pravidla v kapitole 6 Přezkum hodnocení projektů Interních postupů MAS 

Podbrněnsko. Za vyřizování nesrovnalostí a stížností na činnost MAS je zodpovědná Dozorčí rada MAS 

Podbrněnsko. 

11.1 Nesrovnalost 

Za nesrovnalosti se rozumí porušení právních předpisů EU či ČR v důsledku jednání nebo opomenutí, 

které vede nebo mohlo vést ke ztrátě souhrnného rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to 

započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR.  

Pojmové znaky nesrovnalosti: 

 Porušení komunitárního práva – za porušení je nutné považovat porušení jakéhokoliv 

národního právního předpisu. 

 Ohrožení nebo poškození finančních zájmů EU – v důsledku porušení komunitárního práva 

došlo k ohrožení nebo porušení finančních zájmů EU. 

Rovněž za nesrovnalost je brát i trestný čin spáchaný při realizaci projektů spolufinancovaných 

z rozpočtu EU. V každém případě má MAS Podbrněnsko povinnost neodkladně a písemně oznámit ŘO 

IROP, oddělení kontroly, veškerá podezření na nesrovnalosti v souvislosti s projekty a jejich realizací. 

V takovém případě bude vytvořeno oznámení ve dvou vyhotoveních, jedno bude předáno ŘO IROP, 

druhé bude dle pravidel archivace kapitoly 8 Auditní stopa, archivace Interních postupů MAS 

Podbrněnsko uchována. Členské státy EU mají povinnost oznamovat nesrovnalosti, definované jako 

jakékoli porušení právního předpisu EU, vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského 

subjektu. 

Pro detailní informace o postupu ŘO IROP v případě nesrovnalostí doporučujeme nahlédnout 

do kapitoly 17 Změny projektu Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP. 

11.2 Stížnosti  

Každý podnět v působnosti MAS Podbrněnsko na ověření řádného, objektivního, transparentního a 

nediskriminačního postupu musí MAS Podbrněnsko prošetřit. Pokud se jedná o stížnost spojenou 

s projektem financovaným ze zdrojů IROP, jsou veškeré informace o stížnosti založeny ve složce 

projektu. V ostatních případech je založen vlastní spis.  

Pokud stížnost naplňuje znaky stížnosti podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen SŘ), tedy jedná-li se o stížnost proti nevhodnému chování úředních osob 

nebo proti nesprávnému postupu ŘO IROP, CRR, MAS) postupuje se podle SŘ. 

Stížnost lze podat písemně, ústně, telefonicky či elektronicky (e-mail se zaručeným elektronickým 

podpisem). Veškeré informování stěžovatele je provedeno stejným způsobem, jakým byla stížnost 

podána. O ústní či telefonické stížnosti, která nelze vyřídit při jejich podání, musí být sepsán záznam. 

Rovněž v případě informování stěžovatele ústní či telefonické formou. Z obsahu záznamu i písemné 

či elektronické stížnosti musí být jasně patrné, kdo ji učinil, které věci se týká a co v ní navrhuje. 

Pokud tyto informace scházejí, je stěžovatel vyzván k doplnění ve stanovené lhůtě a taktéž je poučen, 

že pokud informace ve stanovené lhůtě nebudou doplněny, stížnost bude odložena. O odložení 

stížnosti s odůvodněním je založeno do složky projektu.  



 
 

 Datum platnosti od 13. března 2017 Verze 1 strana 22 

Stížnost je podávána u orgánu, proti jehož zaměstnanci či činnosti je zaměřena. V ostatních případech 

je bezodkladně postoupena příslušnému orgánu, nicméně je u podaného orgánu zaregistrována. 

O postoupení je stěžovatel informován.  

Anonymní stížnosti jsou prošetřovány pouze tehdy, jsou-li věcné. Rozhodnutí o neprošetření anonymní 

stížnosti se zakládá do projektové složky či spisu. Pokud je rozhodnuto o prošetření, postupuje 

se stejným způsobem jako u úplných stížností.  

Stížnost je vyřízena v co nejkratší době, maximálně do 60 kalendářních dnů od podání. Stanovenou 

lhůtu je možné prodloužit v případech, že nelze zajistit v tomto termínu potřebné podklady pro vyřízení 

(stěžovatel je o prodloužení informován). Výsledkem vyřízení stížnosti je vyrozumění, kde je uvedeno, 

zda stížnost je důvodná, částečně důvodná či nedůvodná, a to u všech bodů stížností. Sdělí, která 

šetření provedl a kterými postupy se při posuzování stížnosti řídil. V odůvodnění vyřízení uvede, o které 

skutečnosti a právní předpisy se opírá a uvede informace o opatřeních přijatých k nápravě. Byla-li 

stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, učiní nezbytná opatření k nápravě. O výsledku 

šetření a opatřeních, přijatých k nápravě, učiní záznam do spisu. Za vyřízenou stížnost důvodnou 

či částečně důvodnou je považována, pokud byla učiněna opatření potřebná k odstranění nedostatku. 

Stěžovatel je v obou případech vyrozuměn. Nedůvodná stížnost je vyřízena vyrozuměním.  

Ostatní stížnosti, kterých se netyká SŘ, je postupováno stejným způsobem dle SŘ. Odlišnosti jsou pouze 

v zaměření stížnosti a lhůtách. Pokud se stížnost nevztahuje na MAS, ŘO IROP a CRR, nebudou se jím 

zabývat. Stěžovatel je informován stejným způsobem jako dle SŘ do 10 kalendářních dnů. Lhůta pro 

vyřízení stížnosti je totožná s lhůtou dle SŘ. O výsledku je stěžovatel informován do 5 kalendářních dnů 

od vyřízení stížnosti.  

MAS, CRR či ŘO IROP neprošetřuje opakované stížnosti ke stejné problematice, pokud neobsahují nové 

skutečnosti, které nebyly v době šetření známé a mohly by mít vliv na vyřízení původní stížnosti. 

Pokud dojde k podání opakované stížnosti bez nových skutečností, případně bude rozhodnuto, že nové 

skutečnosti byly známé při předchozí stížnosti či nemohly nijak ovlivnit původní stížnost, nebude 

stížnost vyřizována. O výsledku bude vytvořen zápis a stěžovatel bude informován.  

  



 
 

 Datum platnosti od 13. března 2017 Verze 1 strana 23 

12 Seznam použitých zkratek 

CLLD – komunitně vedený místní rozvoj; 

CRR – Centrum regionálního rozvoje;  

ESI fondy – Evropské strukturální fondy; 

HFNP – hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti; 

IROP – Integrovaný regionální operační program; 

MAS – Místní akční skupina; 

MS2014+ - systém pro podávání a hodnocení žádostí o podporu – https://mseu.mssf.cz/; 

OP – operační program; 

OSS a PO OSS – Organizační složka státu a Příspěvková organizace Organizační složky státu; 

ŘO IROP – řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu; 

SCLLD – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje; 

SR a SF – státní rozpočet a státní/strukturální fondy; 

SŘ – správní řád; 

Webové stránky MAS Podbrněnsko – https://www.podbrnensko.cz/. 

 

13 Seznam příloh Interních postupů MAS Podbrněnsko 

Příloha č. 1 Etický kodex 

Příloha č. 2 Vzor výzvy MAS Podbrněnsko – text výzvy (vzor ŘO IROP) 

Příloha č. 3 Vzor zápis z jednání Dozorčí rady z přezkumu hodnocení projektů (vzor ŘO IROP) 

Příloha č. 4 Zápis z jednání Valné hromady MAS Podbrněnsko, spolek, ze dne 8. 12. 2016 

 

 


