
 

     

Evro
 

 

 Adm

1.  
 

1. Identi
1.1 Náze
1.2 Náze
1.3 Číslo
1.4 Odka
1.5 Podm
2. Termí
2.1 Ve vý
3. Místo 
3.1 Ve vý
4. Způso
4.1 Je uv
5. Žádos
5.1 Výzv
5.2 Ve vý
5.3 Na w
5.4 Je uv
jedinou Ž
6. Fiche 
6.1 Jsou
6.2 fiche
6.3 Zněn
6.4 Pro k
6.5 Je uv
způsobilý
7. Doba 
7.1 Ve vý
7.2 Ve vý

    

pský zeměd

inistrativ

 Vyhlašován
 

a. Výzv
b. Výzv

Meto
c. Výzv
d. Výzv

posle
e. Výzv

fikace MAS 
ev MAS 
ev SPL 
o výzvy 
az na www s
mínky pro pu
ín příjmu žád
ýzvě uveden
 podání  
ýzvě je uved
ob podání  
veden způso
st o dotaci (e
va obsahuje u
ýzvě je odka

webových strá
vedena podm
Žádost o dota
  
 uvedena čís

e jsou ke staž
ní fichí odpov
každou fichi j
vedena podm
ých výdajů z 
 a místo rea
ýzvě je uved
ýzvě je uved

   

dělský fond 

vní post

ní výzvy MAS

va je vyhlašo
va je vždy v s
odiky. 
va je vyhláše
va je zveřejně
ední datum p
va obsahuje 

 

tránky MAS, 
blicitu – logo
dostí   

no, v jakém te

eno na jaké 

ob dodání žád
elektronicky
upozornění ja
z ke stažení 
ánkách je ke

mínka, že v je
aci. 

sla a názvy F
žení na strán
vídá provede
jsou ve vyhlá

mínka, že kaž
 hlavního op
lizace proje
eno, odkdy m
eno, jaký je n

                 

pro rozvoj v

tupy k re

S Kyjovskéh

ována minimá
souladu s pří

ena minimáln
ěna minimáln
příjmu projek
následující in

 na kterých lz
o EU, LEADE

ermínu probí

adrese probí

dosti na MAS
y, písemně, 
ak má být žá
 formuláře Žá
 stažení Žád
ednom kole p

Fichí, pro kter
kách MAS a 
ným aktualiz

ášené výzvě 
ždý projekt re
atření/podop
ktu 
mohou být re
nejzazší term

                 

venkova:  Ev

ealizaci 

ho Slovácka

álně jednou r
íslušnými fich

ě 4 týdny pře
ně na interne
ktů na MAS. 
nformace: 

ze nalézt kom
ER,  MAS, PR

há příjem žá

íhá příjem žá

S (osobně pro
počet kopií)

ádost o dotac
ádosti o dota

dost o dotaci 
příjmu žádos

ré je aktuální
 ve výzvě je 

zacím odsouh
uvedeny def
ealizovaný v 
patření. 

ealizovány zp
mín pro předl

 

                 

vropa invest

SPL 200

a v pohybu: 

ročně, podle 
hemi, s SPL 

ed ukončením
etových strán

mpletní zněn
RV + text Evr

dostí na MAS

ádostí. 

ostřednictvím
) 

ci předkládán
aci. 
a  instruktážn
tí může žada

í výzva vypsá
uveden odka
hlaseným SZ
finice příjemc
 rámci fiche m

působilé výda
ožení Žádos

          

tuje do venk

07 – 2013

jednotlivých 
a s Pravidly o

m příjmu žád
nkách MAS o

í výzvy. 
ropský zeměd

S. 

m statutárního

a na MAS. 

ní list k vyplň
atel podat v r

ána. 
az, kde lze ty
ZIF.  
ce dotace. 
musí čerpat v

aje projektu. 
ti o proplace

kovských ob

3 

 kol PRV. 
opatření IV.1

dostí na MAS
od vyhlášení 

dělský … 

o zástupce, p

ňování Žádos
rámci jedné f

yto fiche nalé

více než polo

ení výdajů na 

  

blastí       

1.2 vč. 

S. 
až po 

pověřená oso

sti o dotaci. 
iche pouze 

zt. 

ovinu všech 

 MAS a násle

oba). 

edně 



 

     

Evro
 

 

 
2. P

3. A

na RO S
7.3 Ve vý
tohoto úz
8. Konta
8.1 Ve vý
(jméno, t
8.2  Ve v

    

pský zeměd

f. MAS
s  vy
a ad

g. MAS
webo

 
Příjem a reg

a. Žádo
výzv

b. Žada
maile
čísla

c. Žádo
www

d. V př
nápr
zare

e. Man
f. Každ

kont
 

Administrat
a. Adm

dobu
b. Kont

telef
zjiště

c. Kanc
fichí
přípa

SZIF. 
ýzvě je vyme
zemí nalézt?
akt pro další
ýzvě je uved
telefon, e-ma
výzvě je uved

   

dělský fond 

S zajistí semi
yplňováním fo
dministrativní
S zpracuje Po
ových stránk

gistrace proj
osti bude přij
vě. 
atelé si budo
em nebo oso

a.  
osti bude pře

w.stavdotace
ípadě nedod
ravě a to do p
egistrování žá
nažer MAS pr
dý žadatel ob
trolního listu)

tivní kontrola
ministrativní k
u čtyř týdnů p
trolu bude pr
fonicky, nebo
ění.  
celář MAS a 
ch. Ke každé
adě nesplněn

ezeno území 
? 
í informace  
en podrobný

ail)? 
den odkaz na

                 

pro rozvoj v

nář pro žada
ormuláře Žád
mi postupy M
okyny pro Ža
kách. 

jektů 
ímat MAS os

u moci dojed
obně. V přípa

ebírat manaž
.cz a zároveň
ání všech ná
pěti dnů od d
ádostí. Jestliž
rovede formá
bdrží doklad 
 s uvedením 

a projektů 
ontrola (obsa
po zaregistro
rovádět kanc
o mailem žad

 zhodnotí přij
ému kritériu s
ní podmínky 

 možné pro r

 
ý kontakt na m

a Pravidla IV

                 

venkova:  Ev

atele dané vý
dosti o dotac
MAS a SZIF. 
adatele pro d

sobním doruč

dnat termín k
adě většího p

er MAS, kter
ň provede ko
áležitostí a po
data podání n
že nedojde k
ální kontrolu 
o zaregistrov
 data a času 

ahové správn
ování posledn
celář MAS. V 
datele k sjedn

jaté projekty 
se vyjádří po
 kriteria. V př

realizaci proje

manažera MA

.1.2. 

 

                 

vropa invest

ýzvy, kde bud
ci s aktuálním
 
anou výzvu, 

čením, v kan

k předložení ž
počtu uchaze

rá bude zavá
ontrolu povinn
ovinných příl
na MAS, nejp
k nápravě, ne
Žádosti o do
vání žádosti 
 podání, včet

nosti) a kontr
ní žádosti. 
 případě nes
nání nápravy

 z hlediska kr
uze ANO po
řípadě že neb

ektů nebo je 

AS popř. na 

          

tuje do venk

dou podrobně
mi fichemi, s p

 které zveřejn

nceláři v době

žádosti přede
ečů budou př

dět kontrolní
ných příloh. 
oh, bude žad
později však 
ebude projekt
taci, vytiskne
(např. potvrz
tně pořadové

rola přijatelno

rovnalostí vy
, nejpozději d

ritérií přijateln
kud je splněn
bude u všech

 uveden odka

další osoby s

kovských ob

ě seznámeny
preferenčním

ní na svých 

ě zveřejněné

em, telefonic
řidělena pořa

í list v systém

datel vyzván 
 do termínu u
t zaregistrová
e ji ve dvou v
zenou kopii 
ého čísla.  

osti bude pro

yzve MAS do
do pěti dnů o

nosti uveden
no, nebo NE 
h kritérií uved

az, na kterém

spojené s rea

  

blastí       

y 
mi kritérii 

é ve 

cky, 
adová 

mu 

 k 
ukončení 
án. 

výtiscích  

obíhat po 

opisem, 
od data 

ných ve 
 v 
deno 

m lze vymeze

alizací SPL 

ení 



 

     

Evro
 

4. Z

    

pský zeměd

ANO
od u

d. V př
mu t

e. Žada
poda
Poku
bude
proje

f. Po u
která
ukon
 

Způsob výb
a. Výbě

kom
b. Pro 

krité
c. Podr
d. Člen

prefe
mož

Úpln

Špat

Žada
kritér
skup

Nedo

Žada
neso

Dob

Proje
pouz
Proje

   

dělský fond 

O, je žadatel v
ukončení kon
ípadě, že žad
tato skutečno
atel bude mo
at námitku pr
ud byla žádo
e rozhodnutí 
ednání a hod
ukončení adm
á bude doruč
nčení kontrol

běru projektů
ěr projektů b
ise (12 členů
hodnocení b
ria z každé f
robný popis p

nové výběrov
erenčních kri

žnost výběru 

ná absence t

tné – Protiře

atel nedostat
riu si odporuj

pině lidí.  

ostatečné a

atel používá o
ouvisí s proje

ré, ale neori

ekt nepřináší
ze provozová
ekt neevokuje

                 

pro rozvoj v

vyřazen z ad
troly písemn
datel neprojd
ost oznámen
oci do sedmi 
roti rozhodnu
st vyřazena z
 výběrové ko

dnocení proje
ministrativní k
čena žadateli
y. 

ů 
ude provede
ů).  
udou použity
iche. 
preferenčníc
vé komise bu
itérií a o form
ze škály bod

tohoto bodu

ečící   

ečně popíše 
je s popisem

rgumenty  

obecné form
ktem, ale po

iginální  

í nová řešení
ání už součas
e vznik doplň

                 

venkova:  Ev

dministrace a
ě formou zpr

de administra
a písemně. 
pracovních d

utí MAS do ka
z administrac

omise zrušen
ektů. 
kontroly a ko
i osobně neb

en v souladu 

y hodnotící ta

ch kritérií je u
dou proškole

mě dostatečn
dů 0-5 bude p

u v dokumen

  

 preferenční 
m projektu. Vý

  

ulace, které 
ouze s běžno

  

í problémů, n
sných aktivit 
ňujících činno

 

                 

vropa invest

a tato skutečn
rávy z kontro
ativní kontrolo

dnů od oznám
anceláře MA
ce neoprávně
o a výběrová

ntroly přijate
bo dopisem z

s Pravidly na

abulky MAS, 

veden v každ
eni odborníke
ého prokázá

platit zásada:

ntaci   

 

 kritérium. Tv
ýstupy projek

 

nejsou věcné
u činností ža

 

nezavádí nov
 žadatele za 
ostí.  

          

tuje do venk

nost je mu oz
ly přijatelnos
ou a kontrolo

mení ukonče
S a jeho žád
ěně a již prob
á komise se s

lnosti bude v
zaslaným nejp

a základě hod

 kde budou u

dé fichi 
em o význam
ní žadatelem
 

0 bodů 

1 bod 

vrzení uveden
ktu slouží k p

2 body 

é a ověřitelné
adatele. 

3 body 

vé postupy ne
zlepšení sou

kovských ob

známena do 
sti. 
ou přijatelnos

ení administra
dost bude pře
běhl výběr p
sejde k nové

vypracována 
později do 5 

dnocení Výb

uvedena pref

mu jednotlivýc
m. V případě,

né v preferen
rospěchu po

é. Popisovan

ebo přístupy.
učasných pod

  

blastí       

pěti dnů 

sti, bude 

ace 
ešetřena. 
rojektů, 

ému 

 zpráva, 
 dnů od 

ěrové 

ferenční 

ch 
 že je 

nčním 
uze úzké 

né aktivity 

. Umožní 
dmínek. 



 

     

Evro
 

    

pský zeměd

Dob

Proje
úzké
zapo

Vyni

Žada
doplň
udrž

 
e. Před

V př
orga
fichi 
 

f. Výbě
g. Každ

liší o
h. Po u

MAS
i. Bodo

ke s
(5 čl

j. Do p
rozh
vyho

k. Rozh
-
-

-

-

-

-

   

dělský fond 

ré a v soula

ekt se opírá o
é skupině lidí
ojuje partnery

ikající – Přík

atel vychází z
ňuje. Projekt 
itelný. Způso

d zahájením z
ípadě, že bu

anizace, ktero
 . 

ěrová komise
dý projekt ho
o více jak 20 
ukončení hod
S) v jednotlivý
ově ohodnoc
polufinancov
enů) ke schv

pěti dnů od c
hodnutí o dop
otoven sezna
hodování se 
- musí se 
- musí být

dočerpá
- pokud bu

vybráno 
- je možné

výsledků
- projekty,

spolufina
- pokud dv

nebo pro

                 

pro rozvoj v

du program

o originální z
, je přenosite
y, s nimiž se 

kladné   

ze znalosti úz
 je součástí v

ob realizace b

zasedaní výb
de člen výbě
ou v MAS zas

e bude zvlášť
odnotí dva ho
bodů, musí p

dnocení budo
ých fichích. 
cené projekty
vání do výše 
válení. 
hválení proje

poručení nebo
am doporuče
 bude řídit tě
 respektovat 
t dodržena al
na z důvodů 
ude v jedné f
 jen tolik proj
é převádět al
ů hodnotitelsk
 které nedos

ancování; 
va nebo více
ojekty, které v

                 

venkova:  Ev

mu LEADER  

způsob organ
elný do jiných
dosud nepra

  

zemí, projekt
v území MAS
by mohl slou

běrové komis
ěrové komise
stupuje, bud

ť hodnotit pro
odnotitelé. V 
přistoupit třet
ou projekty se

y s návrhem t
limitu v jedno

ektů Výkonno
o nedoporuč
ných a nedo
mito zásada
 bodové ohod
lokace jedno
 nedostatku p
fichi více žád
ektů, které je
lokované čás
ké komise po
sáhly 40 % hr

e projektů zís
vykazují nižš

 

                 

vropa invest

  

nizace, zapoj
h podmínek a
acovalo. Vzni

 

t je součinný
S realizovaný
žit jako vzor.

se podepíšou
e zároveň žad
e vyloučen z

ojekty jednot
případě, že s
tí hodnotitel a
eřazeny podl

těch, které js
otlivých fichíc

ou radou, bud
čení jejich pro
poručených 
mi: 
dnocení a po

otlivých fichí, 
projektů, kter

dostí než stan
e možné pok
stky z jedné f
okud jsou na
ranice bodů 

kají stejný po
ší náklady. 

          

tuje do venk

4 body 

uje veřejnost
a do jiných úz
kají zcela no

5 bodů 

 s existujícím
ých programů
 

u členové pro
datelem, neb
z hodnocení p

livých FICHÍ.
se počet bod
a body budou
le počtu získa

sou výběrovo
ch, budou  př

dou žadatelů
ojektu ke spo
projektů (kan

ořadí v jednot
přičemž alok
ré splnily krité
novená aloko
rýt finanční č
fiche do druh
plněny dva p
nebudou vyb

očet bodů bu

kovských ob

t, neslouží po
zemí. Projek

ové aktivity. 

mi činnostmi n
ů, projekt je t

ohlášení o po
bo bude žáda
projektů v pří

.  
dů obou hodn
u zprůměrov

kaných bodů 

ou komisí dop
ředány Výko

ům doručeny 
olufinancován
ncelář MAS).

tlivých fichích
kace nemusí 
téria přijateln
ovaná částka
částkou; 
hé dle potřeb
předešlé body
brány ke 

ude doporuče

  

blastí       

ouze 
t 

nebo je 
trvale 

odjatosti. 
at 
íslušné 

notitelů 
ány. 
(kancelář 

poručeny 
nné radě 

 
ní a bude 
 

h; 
 být 
osti; 

a bude 

y a 
y; 

en projekt 



 

     

Evro
 

5. Realiz

    

pský zeměd

l. Opra
nám
Kom
bude
dvěm
výbě
RO S

zační část p

a. V prů
bude
Kopi

b. O pr
mon
vyho

c. Vede
doku
čísel
proje
proje
podo

d. Adm

   

dělský fond 

avné postupy
mitku proti roz
mise podá žad
e žadatel vyž
ma členy výb
ěrové komise
SZIF a přepr

rojektů 

ůběhu projek
e hlášení o z
e hlášení zů

růběžných ko
itorovacích in

odnocovány p
ení složek pr
umentaci od 
l, které žadat
ektu. Pro sna
ektů. Pokud b
obě, bude za

ministrace pro
- vš
- pro
- ka

žá
- v p

zp
- ve
- sp
- ka

mi
- po

ko
- po

ná
- ža

pro

                 

pro rozvoj v

y - Žadatel, k
zhodnutí Výko
dateli písemn
žadovat, výko
běrové komis
e. V případě, 
racovat sezna

ktu bude žada
měnách před
stává v elekt

ontrolách bud
ndikátorů pří
prostřednictv
rojektů - Každ
přijetí žádost
tel obdržel př

adnější orient
bude žadatel
ložena složk

oplácení proje
šechny tiskop
o žadatele bu

ancelář zprac
ádostí o propl
případě nutn

pracovanou n
eškeré podkla
porné dotazy 
ancelář mimo
inimálně jedn

o předložení ž
ontrolního list
okud bude m
ásledného pře
adatel je povi
okázání pref

                 

venkova:  Ev

který nebyl vy
onné rady ne
né vysvětlení
onná rada ne
se, kteří jeho 
 že se bude h
am doporuče

atel předklád
dáno na RO 
tronické složc
dou vedeny z
slušné Fiche

vím softwaru 
dá složka (sp
ti až po úspě
ři předání žá
taci, bude u s
l poskytovat 

ka v softwaru
ektů: 
pisy k vyúčtov
ude zajištěn 

cuje jednoduc
lacení 
osti výběrové

nejjednodušš
ady, včetně m
 bude MAS k

o osobních ko
nou ke každé
žádosti o pro
tu, který potv
ít žadatel záj
edání na RO
nen doložit p
ferenčního kr

 

                 

vropa invest

ybrán ke spo
ejpozději pátý
í, proč nebyl 
echá projekt p
 projekt neho
hodnocení liš
ených a nedo

dat MAS hláš
SZIF k dopra
ce žadatele. 

zprávy, kde b
e a SPL. Indik
 na www.stav
pis) žadatele 
ěšné vyúčtová
dosti, s jasný
spisů seznam
informace a 
 MAS. 

vání budou k
 servis konzu
chou metodik

ého řízení, b
ší verzi postu
metodik MAS
konzultovat s
onzultací usk
é výzvě 
oplacení MAS
vrdí a předá ž
jem dohodne

O SZIF 
pozvánkami, 
ritéria – doplň

          

tuje do venk

lufinancován
ý den po vyst
 projekt dopo
posoudit a zn

odnotili na pře
šit, musí Výko
oporučených 

šení o změná
acování doda
 

bude zaznam
kátory budou
vdotace.cz. 
 bude obsaho
ání. Složky b
ým označení
m žadatelů s 
fotodokumen

ke stažení na
ultací přímo v
ku postupu p

ude mít pro ž
pů 

S budou k dis
e SZIF 

kuteční semin

S zkontroluje
žadateli 
e MAS termín

fotodokumen
ňková měkká

kovských ob

ní může vzné
tavení rozho

oručen. Poku
novu ohodno
edcházejí za

konná rada in
 projektů. 

ách, po kontr
atku ke smlou

menáno sledo
u průběžné 

ovat veškero
budou zařaze
ím žadatele a
 čísly přiřaze
ntaci v elektro

a webu MAS 
v kanceláři M
při předkládán

žadatele 

spozici na CD

nář k vyúčtov

e žádost podl

n konzultace 

ntací, či zápi
á akce 

  

blastí       

ést 
odnutí. 
d to 

otit 
sedání 

nformovat 

role MAS 
uvě. 

ování 

ou 
eny podle 
a názvu 
ených 
onické 

MAS 
ní 

D 

vání a to 

e 

 a 

sem 



 

     

Evro
 

6. Metod

7.  Kont

 

 

    

pský zeměd

dika plánová

a. Zást
harm
a po

b. Běhe
o ko
indik

rola činnost

a. MAS
činno

b. Mon
jedno
infor
Fich
posk

 
c. Hod

na e
přefo
závis
bude
střed
prog

   

dělský fond 

ání a provád

tupci MAS (ka
monogramu k
dmínek i nep
em kontrol M
ntrole. Cílem

kátorů a prefe

ti MAS 

S každoročně
osti MAS a fi

nitoring -  MA
otlivých proje
rmace o prov
í. Monitoring 
kytuje cenné 

nocení - je z
fektivitu, účin
ormulování n
sí na shroma
e probíhat po
dnědobé hod
gramovacího 

                 

pro rozvoj v

dění kontrol 

anceláře, mo
kontrol RO SZ
plánovaných 

MAS pořizuje 
m těchto kontr
erenčních kri

ě zpracovává
nanční zpráv

AS stále a sy
ektů v rámci 
vádění opatře
 poskytuje ok
 informace pr

zaměřeno na
nnost a relev
nebo celkovo
ažďování info
od vedením o
dnocení v prů
 období. 

                 

venkova:  Ev

 projektů 

onitorovací ko
ZIF (standard
 kontrol). 
 fotodokumen
rol je zejmén
térií. 

á výroční zprá
vu. 

ystematické s
provádění S

ení a tím umo
kamžitou zpě
ro proces ho

a posouzení v
vanci opatřen
u změnu pol

ormací a údaj
odborníka s v
ůběhu realiza

 

                 

vropa invest

omise) se úč
dně před pro

ntaci pro potř
na sběr inform

ávu. Výroční 

sleduje výstu
PL. Zazname
ožňuje okamž
ětnou vazbu 
dnocení.  

výsledků a do
ní bude posky
itiky MAS. Te
jů v procesu 

využitím nejn
ace SPL a ho

          

tuje do venk

častní kontrol
oplacením do

řeby MAS a z
mací o plnění

 zpráva obsa

py realizovan
enává je do s
žité úpravy n
o použití veře

opadů strateg
ytovat nezbyt
ento proces h
 monitorován
ovějších met

odnocení na k

kovských ob

l projektu pod
otace, podle m

zpracování p
í monitorovac

ahuje zhodno

ných aktivit n
softwaru a zí
na úrovni jedn
řejných zdrojů

gie, a to s oh
tné reflexe p
hodnocení po
ní. Hodnocen
todik. Předpo
konci 

  

blastí       

dle 
možností 

protokolu 
cích 

ocení 

na úrovni 
ískává 
notlivých 
ů a 

hledem 
ro 
odstatně 

ní MAS 
okládá se 


