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Příloha č. 2 IﾐforﾏaIe o způsoHu hodﾐoIeﾐí a výHěru projektů 

 
Popis hodﾐoIeﾐí a výHěru projektů  
 
HodﾐoIeﾐí a výHěr projektů proHíhá ze straﾐ┞ MAS dle MetodiIkého pok┞ﾐu pro v┞užití 
iﾐtegrovaﾐýIh ﾐástrojů v prograﾏovéﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ – ヲヰヲヰ, MetodiIkého pok┞ﾐu pro řízeﾐí výzev, 
hodﾐoIeﾐí a výHěr projektů v prograﾏovéﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ – 2020, Pravidel zapojeﾐí MístﾐíIh akčﾐíIh 
skupiﾐ do operačﾐího prograﾏu )aﾏěstﾐaﾐost při iﾏpleﾏeﾐtaIi strategií koﾏuﾐitﾐě vedeﾐého 
ﾏístﾐího rozvoje ふdále jeﾐ SCLLDぶ a dále dle JedﾐaIíIh řádů jedﾐotlivýIh orgáﾐů MAS a Stanov MAS 

Vodňaﾐská r┞Ha, z.s. 
 
HodﾐoIeﾐí žádostí o podporu zajišťuje MAS. MAS provádí hodﾐoIeﾐí a výHěr projektů podle ﾐíže 
uvedeﾐýIh kritérií. 
 
Výsledkeﾏ výHěru projektů jsou píseﾏﾐé zázﾐaﾏ┞ o provedeﾐéﾏ hodﾐoIeﾐí ふvčetﾐě Hodovéhoぶ a 
sezﾐaﾏ žádostí o podporu, které MAS ﾐavrhuje ke sIhváleﾐí. Teﾐto sezﾐaﾏ ふoHsahujíIí pořadí všeIh 
podaﾐýIh žádostí včetﾐě výše rozpočtu projektůぶ MAS předává ŘO. Dále ŘO provádí závěrečﾐé 
ověřeﾐí způsoHilosti v┞HraﾐýIh projektů a koﾐtrolu adﾏiﾐistrativﾐíIh postupů MAS ふzejﾏéﾐa 
proIesu hodﾐoIeﾐí a výHěru projektů provedeﾐého MASぶ.  
 
Pokud koﾐtrola provedeﾐá ŘO ﾐeideﾐtifikuje důvod pro odlišﾐý postup, ŘO sIhválí projekt┞ dle 

sezﾐaﾏu, v pořadí a ve výši rozpočtu projektů ふIelkovýIh způsoHilýIh výdajůぶ sIhváleﾐé MAS k 
realizaIi. V případě, že je Ielkový oHjeﾏ prostředků ﾐa všeIhﾐ┞ žádosti o podporu, které MAS 
ﾐavrhuje ke sIhváleﾐí, v┞šší ﾐež oHjeﾏ prostředků, který je k dispoziIi v ráﾏIi alokaIe daﾐé výzv┞ 
MAS, je k podpoře sIhváleﾐa jeﾐ část z ﾐiIh. )H┞lé projekt┞, které splﾐil┞ podﾏíﾐk┞ hodﾐoIeﾐí a 

výHěru, jsou zařazeﾐ┞ do zásoHﾐíku projektů. 

Posledﾐí fází výHěru je příprava a v┞dáﾐí právﾐího aktu o posk┞tﾐutí podpor┞. Pravidla pro tuto fázi 
výHěru jsou k dispoziIi v OHeIﾐé části pravidel pro žadatele a příjeﾏIe v ráﾏIi Operačﾐího prograﾏu 
)aﾏěstﾐaﾐost ふkoﾐkrétﾐí odkaz ﾐa elektroﾐiIkou verzi tohoto dokuﾏeﾐtu viz část ヱヰ.ヲ této výzv┞ぶ. 
Právﾐí akt o posk┞tﾐutí podpor┞ v┞dává ŘO. 
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HodﾐoIeﾐí přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí 
 

HodﾐoIeﾐí přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí proHíhá jako prvﾐí fáze hodﾐoIeﾐí projektů. Toto 
hodﾐoIeﾐí provádí určeﾐí praIovﾐíIi MAS. HodﾐoIeﾐí v takovéﾏ případě provádí jedeﾐ určeﾐý 
praIovﾐík MAS, jeho ověřeﾐí provádí jiﾐý určeﾐý praIovﾐík MAS. Na t┞to určeﾐé praIovﾐík┞ MAS se 
také vztahují ustaﾐoveﾐí o střetu zájﾏu. HodﾐoIeﾐí se zapisuje do MSヲヰヱヴ+.  
 

HodﾐoIeﾐí se provádí podle hodﾐotiIíIh kritérií výzv┞ MAS: 

- Hlavﾐí zdroj iﾐforﾏaIí v žádosti o podporu 

- FuﾐkIe kritérií – v┞lučovaIí kritéria 

 

Název kritéria Koﾐtrolﾐí otázka ふtj. popis hodﾐoIeﾐíぶ 

Nutnost 

slovﾐího 
koﾏeﾐtáře/
odůvodﾐěﾐí 

Kritéria přijatelﾐosti 
ヱ. Oprávﾐěﾐost 
žadatele 

Splňuje žadatel defiﾐiIi oprávﾐěﾐého příjeﾏIe v┞ﾏezeﾐého ve 
výzvě k předkládáﾐí žádostí o podporu? 

Ne 

2. Partﾐerství Odpovídá partﾐerství v projektu pravidlůﾏ OP) a je v souladu s 
te┝teﾏ výzv┞ k předkládáﾐí žádostí o podporu? 

Ne 

ン. Cílové skupiﾐ┞ 

Jsou Iílové skupiﾐ┞ v zásadě v souladu s te┝teﾏ výzv┞ k předkládáﾐí 
žádostí o podporu? 

 

V┞s┗ětleﾐí ┗ýrazu ┗ zásadě: V případě, že ﾐeﾐí splﾐěﾐa podﾏíﾐka 
souladu žádosti a ┗ýz┗┞ pro část Iílo┗é skupiﾐ┞ a tuto situaIi je 
ﾏožﾐé ošetřit podﾏíﾐkou posk┞tﾐutí podpor┞ ﾐa projekt ふtj. 
podﾏíﾐkou úpra┗┞ žádosti před ┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktuぶ tak, že 
ﾐedojde k zásadﾐí zﾏěﾐě projektu, lze toto kritériuﾏ ┗┞hodﾐotit 
jako splﾐěﾐé. 

Ano 

ヴ. Celkové 
způsoHilé výdaje 

Jsou Ielkové způsoHilé výdaje projektu v rozﾏezí staﾐoveﾐéﾏ ve 
výzvě k předkládáﾐí žádostí o podporu? 

Ne 

5. Aktivity 

Jsou pláﾐovaﾐé aktivit┞ projektu v zásadě v souladu s te┝teﾏ výzv┞ 
k předkládáﾐí žádostí o podporu ふvčetﾐě úzeﾏﾐí způsoHilostiぶ? 

 

V┞s┗ětleﾐí ┗ýrazu ┗ zásadě: V případě, že ﾐeﾐí splﾐěﾐa podﾏíﾐka 
souladu žádosti a ┗ýz┗┞ pro část akti┗it a tuto situaIi je ﾏožﾐé 
ošetřit podﾏíﾐkou posk┞tﾐutí podpor┞ ﾐa projekt ふtj. podﾏíﾐkou 
úpra┗┞ žádosti před ┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktuぶ tak, že ﾐedojde k 
zásadﾐí zﾏěﾐě projektu, lze toto kritériuﾏ ┗┞hodﾐotit jako splﾐěﾐé. 

Ano 

ヶ. Horizoﾐtálﾐí 
principy 

Lze v┞loučit ﾐegativﾐí dopad ﾐa horizoﾐtálﾐí priﾐIip┞ OP) ふRovﾐost 
žeﾐ a ﾏužů, ﾐediskriﾏiﾐaIe a udržitelﾐý rozvojぶ? 

Ne 

Α. Trestﾐí 
Hezúhoﾐﾐost 

Je statutárﾐí zástupIe žadatele trestﾐě Hezúhoﾐﾐý? 

 

ふV případě, že žadatel ﾏá ┗íIe statutárﾐíIh zástupIů, je podﾏíﾐka 
splﾐěﾐa pro ┗šeIhﾐ┞ z ﾐiIhぶ? 

Ne 
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8. Soulad 

projektu s CLLD 

Je Iíl projektu v souladu s Iíli sIhváleﾐé strategie CLLD ふs Iíleﾏ 
příslušﾐého opatřeﾐí prograﾏového ráﾏIe OP)ぶ? 

Ano 

9. Ověřeﾐí 
adﾏiﾐistrativﾐí, 
fiﾐaﾐčﾐí a 
provozﾐí 
kapacity 

žadatele 

Má žadatel adﾏiﾐistrativﾐí, fiﾐaﾐčﾐí a provozﾐí kapaIitu, aH┞ H┞l 
sIhopeﾐ pláﾐovaﾐý projekt zajistit v souladu s relevaﾐtﾐíﾏi pravidl┞ 
OPZ? (*podroHﾐé informace k hodﾐoIeﾐí tohoto kritéria jsou 

u┗edeﾐ┞ ﾐížeぶ 

Ano 

Kritéria forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí 

ヱ. Úplﾐost a 
forﾏa žádosti 

OHsahuje žádost o podporu všeIhﾐ┞ poviﾐﾐé údaje i příloh┞ dle 
te┝tu výzv┞ k předkládáﾐí žádostí o podporu a žádost i poviﾐﾐé 
příloh┞ H┞l┞ předložeﾐ┞ ve forﾏě dle te┝tu výzv┞ ふvčetﾐě číslováﾐí 
přílohぶ? 

Ne 

ヲ. Podpis žádosti Je žádost o podporu podepsáﾐa statutárﾐíﾏ zástupIeﾏ žadatele 
ふresp. oprávﾐěﾐou osoHouぶ? 

Ne 

 

Na otázk┞ odpovídá zpraIovatel hodﾐoIeﾐí jedﾐou z variaﾐt ANO / NE. V případě záporﾐé odpovědi je 
ﾐutﾐé uvádět srozuﾏitelﾐé odůvodﾐěﾐí výsledku hodﾐoIeﾐí. 

Při záporﾐéﾏ hodﾐoIeﾐí forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí je žadatel v┞zváﾐ ヱ┝ k opravě ﾐeHo doplﾐěﾐí žádosti a 
to ve lhůtě do ヵ praIovﾐíIh dﾐí. Náprava se ﾏůže týkat pouze prvků žádosti, které jsou posuzováﾐ┞ v 
kritériíIh forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí ふﾐapř. ﾏůže dojít k doplﾐěﾐí podpisu či příloh┞ぶ. Neﾐí ﾏožﾐé v této 
fázi ﾏěﾐit v žádosti údaje, které ﾐesouvisí s hodﾐoIeﾐíﾏ forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí. 
 

Kritéria přijatelﾐosti ﾐejsou opravitelﾐá, v případě ﾐesplﾐěﾐí jakéhokoli kritéria přijatelﾐosti je žádost 
o podporu v┞loučeﾐa z dalšího proIesu hodﾐoIeﾐí a výHěru.  

 

HodﾐoIeﾐí přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí ﾏusí Hýt dokoﾐčeﾐo do ンヰ praIovﾐíIh dﾐů od 

uzávěrk┞ příjﾏu žádostí defiﾐovaﾐého ve výzvě MAS ふdo lhůt┞ patří i případﾐé doplﾐěﾐí ふﾐápravaぶ 
forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí, pokud je k ﾐí žadatel v┞zváﾐぶ. Dokoﾐčeﾐíﾏ se rozuﾏí zﾏěﾐa stavu žádosti ﾐa 
ﾐěkterý z fiﾐálﾐíIh IeﾐtrálﾐíIh stavů, ﾐepatří do ﾐěj v┞rozuﾏěﾐí žadatelů.  
 

Fiﾐálﾐíﾏi Ieﾐtrálﾐíﾏi stav┞ se pro fázi hodﾐoIeﾐí přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí rozuﾏí: 
  

- Žádost o podporu splﾐila forﾏálﾐí ﾐáležitosti a podﾏíﾐk┞ přijatelﾐosti  
- Žádost o podporu ﾐesplﾐila forﾏálﾐí ﾐáležitosti ﾐeHo podﾏíﾐk┞ přijatelﾐosti  
- Žádost o podporu splﾐila forﾏálﾐí ﾐáležitosti a podﾏíﾐk┞ přijatelﾐosti po doplﾐěﾐí  
- Žádost o podporu ﾐesplﾐila forﾏálﾐí ﾐáležitosti a podﾏíﾐk┞ přijatelﾐosti po doplﾐěﾐí  
 

MAS po provedeﾐí hodﾐoIeﾐí přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí zasílá prostředﾐiItvíﾏ MSヲヰヱヴ+ 
žadatelůﾏ iﾐforﾏaIi o výsledku hodﾐoIeﾐí. Ti z ﾐiIh, jejiIhž žádosti o podporu H┞l┞ ﾐa základě tohoto 
hodﾐoIeﾐí v┞loučeﾐ┞ z dalšího výHěru, ﾏusí Hýt  upozorﾐěﾐi ﾐa ﾏožﾐost požádat ﾐejpozději do 15 

kaleﾐdářﾐíIh dﾐí ode dﾐe doručeﾐí iﾐforﾏaIe o ﾐegativﾐíﾏ výsledku o přezkuﾏ hodﾐoIeﾐí. (V 

případě žadatelů, jejiIhž žádosti v hodﾐoIeﾐí uspěl┞, se za splﾐěﾐí poviﾐﾐosti iﾐforﾏovat považuje i 
provedeﾐí příslušﾐé zﾏěﾐ┞ stavu žádosti o podporu.ぶ 
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* Informace k hodﾐoIeﾐí kritéria č. 9 Ověřeﾐí adﾏiﾐistrativﾐí, fiﾐaﾐčﾐí a 

provozﾐí kapaIity žadatele 

Hlavﾐí otázka: Má žadatel adﾏiﾐistrati┗ﾐí, fiﾐaﾐčﾐí a pro┗ozﾐí kapaIitu, aH┞ H┞l sIhopeﾐ pláﾐo┗aﾐý 
projekt zajistit v souladu s rele┗aﾐtﾐí i pra┗idl┞ OP)? 

 

Hodﾐotí se přiﾏěřeﾐost pláﾐo┗aﾐého projektu ┗ůči persoﾐálﾐíﾏ, fiﾐaﾐčﾐíﾏ a pro┗ozﾐíﾏ kapaIitáﾏ 
žadatele za předIhozí ukoﾐčeﾐé účetﾐí oHdoHí. Pro┗ozﾐí kapaIitou se rozuﾏí kapaIita zajistit 
fuﾐgo┗áﾐí projektu z hlediska zkušeﾐostí a potřeHﾐého kﾐo┘-ho┘ ふpozﾐ.: ┗┞Ihází z aﾐgliIkého 
„operatioﾐal“ ┗e sﾏ┞slu „read┞ to use“ぶ.  
 

Zjevﾐý a riziko┗ý ﾐepoﾏěr ﾏezi počteﾏ zaﾏěstﾐaﾐIů, oHjeﾏeﾏ prostředků, se kterýﾏ orgaﾐizaIe 
žadatele hospodařila ┗ předIhozíﾏ uza┗řeﾐéﾏ účetﾐíﾏ oHdoHí, a kﾐo┘-how organizace 

žadatele/realizačﾐího týﾏu ┗ůči odpo┗ídajíIíﾏ paraﾏetrůﾏ pláﾐo┗aﾐého projektu je překážkou k 
toﾏu, aH┞ žádost o podporu ﾏohla Hýt podpořeﾐa.  
 

SuHjekt žadatele je ﾐahlížeﾐ jako jedeﾐ podﾐik ┗e sﾏ┞slu ﾐařízeﾐí Koﾏise ふEUぶ č. ヶヵヱ/ヲヰヱヴ,kterýﾏ se ┗ 
souladu s čláﾐk┞ ヱヰΑ a ヱヰΒ Sﾏlou┗┞ prohlašují určité kategorie podpor┞ za slučitelﾐé s ┗ﾐitřﾐíﾏ 
trheﾏ, tj. zohledňují se propojeﾐé a partﾐerské podﾐik┞.  
 

Údaji použitýﾏi při ┗ýpočtu počtu zaﾏěstﾐaﾐIů a fiﾐaﾐčﾐíIh hodﾐot jsou údaje týkajíIí se posledﾐího 
sIh┗áleﾐého účetﾐího oHdoHí ┗┞počteﾐé za oHdoHí jedﾐoho roku. T┞to údaje jsou Hráﾐ┞ ┗ potaz ode 
dﾐe účetﾐí zá┗ěrk┞.  
 

U projektů s Ielkovýﾏi způsoHilýﾏi výdaji ﾐepřevyšujíIíﾏi 2 ﾏilioﾐy koruﾐ je kapaIita žadatele 
vždy dostatečﾐá. 

PoﾏoIﾐé podotázky:  
 

1. E┝istuje ┗ýrazﾐý ﾐepoﾏěr ﾏezi počteﾏ zaﾏěstﾐaﾐIů ┗┞počteﾐýﾏ dle ﾐařízeﾐí č. ヶヵヱ/ヲヰヱヴ, 
který žadatel ﾏěl dle žádosti o podporu ┗ posledﾐíﾏ sIh┗áleﾐéﾏ účetﾐíﾏ oHdoHí, a počteﾏ 
osoH, které H┞ ﾏěl┞ dle údajů ┗ žádosti o podporu zajišťo┗at realizaIi projektu, a teﾐto 
┗ýrazﾐý ﾐepoﾏěr současﾐě přesta┗uje riziko pro to, aH┞ H┞l žadatel sIhopeﾐ pláﾐo┗aﾐý 
projekt zajistit ┗ souladu s rele┗aﾐtﾐíﾏi pra┗idl┞ OP)?  

 

2. Existuje výrazﾐý ﾐepoﾏěr ﾏezi ročﾐíﾏ oHrateﾏ ┗┞počteﾐýﾏ dle ﾐařízeﾐí č. ヶヵヱ/ヲヰヱヴ, který 
žadatel ﾏěl dle žádosti o podporu ┗ posledﾐíﾏ sIh┗áleﾐéﾏ účetﾐíﾏ oHdoHí, a Ielko┗ýﾏi 
způsoHilýﾏi ┗ýdaji ┗ pláﾐo┗aﾐéﾏ rozpočtu projektu a teﾐto ┗ýrazﾐý ﾐepoﾏěr současﾐě 
přesta┗uje riziko pro to, aH┞ H┞l žadatel sIhopeﾐ pláﾐo┗aﾐý projekt zajistit ┗ souladu s 
rele┗aﾐtﾐíﾏi pra┗idl┞ OP)?  
Ročﾐí oHrat zﾐaﾏeﾐá ﾏﾐožst┗í fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků přijatýIh suHjekteﾏ za účetﾐí oHdoHí; 
ﾐeﾐí rozhodujíIí, zda suHjekt patří dle platﾐýIh prá┗ﾐíIh předpisů ﾏezi podﾐikatelské suHjekt┞.  
 

3. Lze ﾐa základě údajů ┗ žádosti o podporu koﾐstato┗at, že orgaﾐizaIe žadatele případﾐě 
doplﾐěﾐá prostředﾐiIt┗íﾏ realizačﾐího týﾏu o zapojeﾐí dalšíIh osoH/suHjektů ﾏá 
dostatečﾐou odHorﾐou kapaIitu pro řádﾐé zajištěﾐí realizaIe projektu ┗ pláﾐo┗aﾐéﾏ rozsahu? 

 

Na otázk┞ se odpo┗ídá jedﾐou z ┗ariaﾐt ┗┞ho┗uje/ﾐe┗┞ho┗uje.  
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Přiděleﾐí odpovědí ﾐevyhovuje:  
 

1. Výrazﾐýﾏ ﾐepoﾏěreﾏ ┗ ageﾐdě počtu zaﾏěstﾐaﾐIů se rozuﾏí, že ┗┞kázaﾐý počet 
zaﾏěstﾐaﾐIů dosahuje ﾏéﾐě ﾐež ヱ/ヵ počtu osoH, které H┞ ﾏěl┞ zajišťo┗at realizaIi projektu. 
Hodﾐotitel ﾏůže ┗e ┗ýjiﾏečﾐýIh a řádﾐě odů┗odﾐěﾐýIh případeIh, staﾐo┗it, že kapaIita 
┗┞ho┗uje, přestože ┗┞kázaﾐý počet zaﾏěstﾐaﾐIů předsta┗uje ﾏéﾐě ﾐež ヱ/ヵ počtu osoH, které 
H┞ ﾏěl┞ zajišťo┗at realizaIi projektu;  

 

2. Výrazﾐýﾏ ﾐepoﾏěreﾏ ┗ ageﾐdě ročﾐího oHratu se rozuﾏí, že ročﾐí oHrat dosahuje ﾏéﾐě ﾐež 
ヱ/ヵ Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů projektu. Hodﾐotitel ﾏůže ┗e ┗ýjiﾏečﾐýIh a řádﾐě 
odů┗odﾐěﾐýIh případeIh, staﾐo┗it, že kapaIita ┗┞ho┗uje, přestože ┗┞kázaﾐý ročﾐí oHrat 
předsta┗uje ﾏéﾐě ﾐež ヱ/ヵ Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů projektu;  

 

3. OrgaﾐizaIe žadatele ﾐeHo osoH┞/suHjekt┞ ┗ realizačﾐíﾏ týﾏu ﾐeﾏají zkušeﾐost se zajištěﾐíﾏ 
čiﾐﾐostí totožﾐýIh aﾐi HlízkýIh s┗ýﾏ ┗ěIﾐýﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ čiﾐﾐosteﾏ, které jsou ┗ projektu 
ﾐapláﾐo┗áﾐ┞.  

 

VěIﾐé hodﾐoIeﾐí 
 

VěIﾐé hodﾐoIeﾐí proHíhá jako druhá fáze hodﾐoIeﾐí projektů, je prováděﾐo u žádostí, které uspěl┞ v 
hodﾐoIeﾐí přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí. Toto hodﾐoIeﾐí provádí VýHěrová koﾏise MAS, 

volená dle Metodiky pro standardizaci MAS v prograﾏovéﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–ヲヰヲヰ. HodﾐoIeﾐí se 
zapisuje do MS2014+.  

 

VěIﾐé hodﾐoIeﾐí se provádí podle ﾐíže uvedeﾐýIh kritérií výzv┞ MAS, do kterýIh jsou zahrﾐut┞ 
aspekt┞ kvalit┞ projektů dle kap. ヶ.ヲ.ヲ MetodiIkého pok┞ﾐu pro řízeﾐí výzev, hodﾐoIeﾐí a výHěru 
projektů v prograﾏovéﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ-2020. 

 

Přehled a Hodové hodﾐoIeﾐí kritérií věIﾐého hodﾐoIeﾐí: 
- Hlavﾐí zdroj iﾐforﾏaIí v žádosti o podporu 

- FuﾐkIe kritérií – kombinovaná kritéria, deskriptor ヴぶ „Nedostatečﾐě“ je eliﾏiﾐačﾐí 
- RozhodujíIí je vžd┞ hlavﾐí otázka u každého z kritérií. Jedﾐotlivé podotázk┞ jsou pouze 

ﾐávodﾐé, tj. ﾏají hodﾐotiteli upřesﾐit, Io je ﾏ┞šleﾐo hlavﾐí otázkou, a ﾐazﾐačit, Io se v 
daﾐéﾏ kritériu hodﾐotí. 

U každého z kritérií ﾏusí Hýt odpověď ﾐa koﾐtrolﾐí otázku odůvodﾐěﾐa slovﾐíﾏ koﾏeﾐtářeﾏ.  

Kritéria věIﾐého hodﾐoIeﾐí jsou rozděleﾐa do čt┞ř oHlastí:  

I. PotřeHﾐost pro úzeﾏí MAS,  
II. Účelﾐost,  
III. Efektivﾐost a hospodárﾐost,   
IV. Proveditelnost. 
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I. PotřeHﾐost pro úzeﾏí MAS ふﾏa┝. počet Hodů ンヵぶ 

Vyﾏezeﾐí proHléﾏu a Iílové skupiﾐy ふﾏa┝. počet Hodů ンヵぶ 

Hlavﾐí koﾐtrolﾐí 
otázka 

PoﾏoIﾐé podotázk┞ 

)aﾏěřuje se projekt 
na 

proHléﾏ/ﾐedostatk┞, 
který/které je 

skutečﾐě potřeHﾐé 
řešit s ohledem na 

Iíle strategie CLLD a 

je Iílová skupiﾐa 
adekvátﾐí ﾐáplﾐi 

projektu? 

ヱ. Je proHléﾏ věrohodﾐý a je dostatečﾐě koﾐkretizováﾐ? 

ヲ. Je zřejﾏé, koho všeho se proHléﾏ dotýká ふﾐejeﾐ Iílové skupiﾐ┞, ale i dalšíIh 
suHjektůぶ a jak? 

ン. Jsou jasﾐě aﾐal┞zováﾐ┞ příčiﾐ┞ proHléﾏu? 

ヴ. Jsou jasﾐě aﾐal┞zováﾐ┞ důsledk┞ ふdopad┞ - ekoﾐoﾏiIké, soIiálﾐí aj.ぶ 
proHléﾏu ﾐa Iílovou skupiﾐu a společﾐost oHeIﾐě? 

ヵ. Jsou popsáﾐ┞ způsoH┞, jiﾏiž se dosud proHléﾏ řešil, jaká H┞la jejiIh 
účiﾐﾐost - v čeﾏ a proč ﾐeH┞l┞ efektivﾐí? ふPokud se oHjevil proHléﾏ jako ﾐový, 
je popsáﾐo, v čeﾏ je proHléﾏ ﾐovýぶ? 

6. V┞Ihází popis proHléﾏu z ověřitelﾐýIh, reálﾐýIh a relevaﾐtﾐíIh zdrojů? 

7. OHsahuje aﾐalýza proHléﾏu i aﾐalýzu lokalit┞ ふtzv. situačﾐí aﾐalýzuぶ a 
koﾐte┝t ふspolupraIujíIí suHjekt┞, ostatﾐí faktor┞ぶ? 

8. Je v┞Hráﾐa Iílová skupiﾐa, jejíž podpora řeší ideﾐtifikovaﾐý proHléﾏ? 

9. Je uvedeﾐa velikost a popis struktur┞ Iílové skupiﾐ┞? 

10. Jsou zﾏapováﾐ┞ potřeH┞ Iílové skupiﾐ┞? 

11. )aﾏ┞slel se žadatel ﾐad poteﾐIiáleﾏ Iílové skupiﾐ┞ uplatﾐit se ﾐa trhu 
práIe? 
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II. Účelﾐost ふﾏa┝. počet Hodů ンヰぶ 

Cíle a koﾐzisteﾐtﾐost ふiﾐterveﾐčﾐí logikaぶ projektu ふﾏa┝. počet Hodů ヲヵぶ 

Hlavﾐí koﾐtrolﾐí 
otázka 

PoﾏoIﾐé podotázk┞ 

Je Iíl projektu 

ﾐastaveﾐ správﾐě a 
povedou zvoleﾐé 
klíčové aktivit┞ a 

jejiIh výstup┞ k jeho 
splﾐěﾐí? 

ヱ. Je z ﾐastaveﾐí Iíle zřejﾏé, jaká zﾏěﾐa ﾏá Hýt dík┞ realizaIi projektu 
dosažeﾐa? 

ヲ. Je zﾏěﾐa pláﾐovaﾐá dík┞ realizaIi projektu „dostatečﾐě výzﾐaﾏﾐá“, tj. 
ﾐakolik ﾏá dosažeﾐí Iíle projektu poteﾐIiál v┞řešit/odstraﾐit proHléﾏ Iílové 
skupiﾐ┞ uvedeﾐý v projektu? 

ン. V případě víIe dílčíIh Iílů jsou t┞to Iíle vzájeﾏﾐě provázaﾐé? 

ヴ. Jsou Iíle jasﾐě ﾏěřitelﾐé a kvaﾐtifikovatelﾐé ふproIeﾐtuálﾐě, počet, apod.)? 

ヵ. Je vhodﾐě zvoleﾐ oHsah klíčovýIh aktivit vzhledeﾏ k popsaﾐýﾏ potřeHáﾏ 
Iílové skupiﾐ┞? 

ヶ. Je vhodﾐě zvoleﾐ souHor klíčovýIh aktivit vzhledeﾏ k ﾐaplﾐěﾐí Iíle 
projektu? 

Α. Mohou Hýt souHor klíčovýIh aktivit /výstup┞ projektu skutečﾐýﾏi ﾐástroji 
pro řešeﾐí staﾐoveﾐého proHléﾏu Iílové skupiﾐ┞? 

)půsoH ověřeﾐí dosažeﾐí Iíle projektu ふﾏa┝. počet Hodů ヵぶ 

Jak vhodﾐý způsoH 
pro ověřeﾐí dosažeﾐí 

Iíle žadatel v 
projektu nastavil? 

Β. Jsou ﾐastaveﾐa kritéria, podle kterýIh Hude ﾏožﾐé ideﾐtifikovat, že H┞lo 
dosažeﾐo pláﾐovaﾐýIh Iílů? 

Γ. Je zřejﾏé, jakýﾏ způsoHeﾏ Hude doložeﾐ rozdíl dosažeﾐého stavu oproti 
stavu před zahájeﾐíﾏ realizaIe projektu, jaká ﾏetoda ověřeﾐí dosažeﾐýIh 
výsledků k toﾏu H┞la žadateleﾏ zvoleﾐa? Jedﾐá se o relevaﾐtﾐí ﾏetodu 
vzhledeﾏ k ﾐastaveﾐí projektu? 

 ヱヰ. Lze důvodﾐě předpokládat, že k dispoziIi Hudou iﾐforﾏaIe/data 
ふoptiﾏálﾐě i ﾐezávislé ﾐa projektuぶ, které uﾏožﾐí výsledk┞ projektu ověřit? 
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III. Efektivﾐost a hospodárﾐost ふﾏa┝. počet Hodů ヲヰぶ 

Efektivita projektu, rozpočet (max. počet Hodů ヱヵぶ 

Hlavﾐí koﾐtrolﾐí 
otázka 

PoﾏoIﾐé podotázk┞ 

S ohledem na 

pláﾐovaﾐé a potřeHﾐé 
výstup┞ je ﾐavržeﾐo 

efektivﾐí a 
hospodárﾐé použití 

zdrojů? 

ヱ. Mﾐožství u jedﾐotlivýIh položek v rozpočtu je potřeHﾐé/ﾐezH┞tﾐé? 

ヲ. Odpovídá Ielková výše rozpočtu výstupůﾏ projektu a délIe realizaIe? 

ン. Je rozpočet dostatečﾐě srozuﾏitelﾐý ふtj. Io položka oHsahuje, o jaký jde 
ﾐákladぶ? 

ヴ. Je ﾏožﾐé položk┞ rozpočtu přiřadit k aktivitáﾏ? 

ヵ. Odpovídají Ieﾐ┞ v rozpočtu Ieﾐáﾏ oHv┞klýﾏ ふpřípadﾐě doporučeﾐýﾏぶ, je 
případﾐé překročeﾐí těIhto oHv┞klýIh/doporučeﾐýIh Ieﾐ odůvodﾐěﾐo? 

ヶ. Je rozpočet přiﾏěřeﾐý rozsahu klíčovýIh aktivit? 

Adekvátﾐost iﾐdikátorů ふﾏa┝. počet Hodů ヵぶ 

Jak jsou nastaveny 

Iílové hodﾐot┞ 
iﾐdikátorů? 

 Α. Je z popisu iﾐdikátorů zřejﾏé, jak H┞la staﾐoveﾐa Iílová hodﾐota? 

 Β. Odpovídají údaje uvedeﾐé v popisu iﾐdikátorů údajůﾏ v klíčovýIh 
aktivitáIh? 

 Γ. Je reálﾐé dosažeﾐí ﾐapláﾐovaﾐé Iílové hodﾐot┞? 

 ヱヰ. Je ﾐapláﾐovaﾐá Iílová hodﾐota ﾐastaveﾐa v odpovídajíIíﾏ poﾏěru ke 
klíčovýﾏ aktivitáﾏ? 

 

 

IV. Proveditelnost ふﾏa┝. počet Hodů ヱヵぶ 

Hlavﾐí koﾐtrolﾐí 
otázka 

PoﾏoIﾐé podotázk┞ 

)půsoH realizaIe aktivit a jejiIh ﾐávazﾐost ふﾏa┝. počet Hodů ヱヰぶ 

Jak vhodﾐě H┞l zvoleﾐ 
způsoH realizaIe 

aktivit a jejich 

vzájeﾏﾐá ﾐávazﾐost?  

ヱ. Jsou klíčové aktivit┞ dostatečﾐě a srozuﾏitelﾐě popsáﾐ┞? 

ヲ. Má každá klíčová aktivita jasﾐě staﾐoveﾐý výstup? 
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ン. Povede způsoH prováděﾐí klíčové aktivit┞ ふﾏetoda realizaIeぶ k dosažeﾐí 
staﾐoveﾐýIh výstupů aktivit┞? 

ヴ. Je zvoleﾐý způsoH prováděﾐí klíčové aktivit┞ efektivﾐí? 

ヵ. Jsou ideﾐtifikováﾐa ﾐáhradﾐí řešeﾐí pro případ, kd┞ ﾐeHude klíčová 
aktivita realizováﾐa zčásti ﾐeHo zIela ﾐeHo dojde k jejíﾏu časovéﾏu 
zpožděﾐí? 

ヶ. Mají jedﾐotlivé klíčové aktivit┞ optiﾏálﾐí časovou dotaIi s ohledeﾏ ﾐa 
potřeH┞ Iílové skupiﾐ┞ a s ohledeﾏ ﾐa dosažeﾐí požadovaﾐýIh výstupů v 
dostatečﾐé kvalitě? 

Α. Jsou aktivit┞ vhodﾐě časově provázáﾐ┞, doplňují se, ﾐavazují? 

Β. Je vhodﾐě ﾐastaveﾐa Ielková délka projektu? 

)půsoH zapojeﾐí Iílové skupiﾐy ふﾏa┝. počet Hodů ヵぶ 

Jak adekvátﾐě je 
Iílová skupiﾐa 

zapojeﾐa v průHěhu 
projektu? 

Γ. Počítá projekt se zapojeﾐíﾏ Iílové skupiﾐ┞ ve všeIh relevaﾐtﾐíIh fázíIh 
projektu? 

 ヱヰ. Je v žádosti prokázáﾐ zájeﾏ Iílové skupiﾐ┞ o zapojeﾐí do projektu? 

 ヱヱ. Odpovídají ﾐástroje ﾏotivaIe, výHěru a způsoHu práIe s Iílovou 
skupiﾐou IharakteristiIe zvoleﾐé Iílové skupiﾐ┞? 

 

VýHěrová koﾏise MAS při hodﾐoIeﾐí používá ヴ deskriptor┞: „Velﾏi doHře“, „DoHře“, „Dostatečﾐě“ 
a „Nedostatečﾐě“. Při převodu hodﾐot┞ deskriptoru ﾐa Hodový zisk se postupuje podle ﾐásledujíIího 
mechanismu: 

1) Deskriptor „Velﾏi doHře“ zﾐaﾏeﾐá přiděleﾐí 100 % ﾏa┝iﾏálﾐího dosažitelﾐého počtu 
Hodů v kritériu. 

2) Deskriptor „DoHře“ zﾐaﾏeﾐá přiděleﾐí 75 % ﾏa┝iﾏálﾐího dosažitelﾐého počtu Hodů 
v kritériu. 

3) Deskriptor „Dostatečﾐě“ zﾐaﾏeﾐá přiděleﾐí 50 % ﾏa┝iﾏálﾐího dosažitelﾐého počtu Hodů 
v kritériu. 

4) Deskriptor „Nedostatečﾐě“ zﾐaﾏeﾐá přiděleﾐí 25 % ﾏa┝iﾏálﾐího dosažitelﾐého počtu 
Hodů v kritériu. 

Při převodu ﾐa Hod┞ je používáﾐo zaokrouhlováﾐí v detailu ﾐa ヲ desetiﾐﾐá ﾏísta. Deskriptor 

„Nedostatečﾐě“ je hodﾐoIeﾐ jako eliﾏiﾐačﾐí, tj. žádost o podporu, která H┞ získala teﾐto 
deskriptor, H┞ ve věIﾐéﾏ hodﾐoIeﾐí ﾐeuspěla. 
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Přiděleﾐou hodﾐotu deskriptoru VýHěrová koﾏise MAS zdůvodﾐí vžd┞ v ráﾏIi popisu k daﾐéﾏu 
kritériu. 

Ve věIﾐéﾏ hodﾐoIeﾐí lze získat ﾏa┝iﾏálﾐě ヱヰヰ Hodů. AH┞ žádost splﾐila podﾏíﾐk┞ věIﾐého 
hodﾐoIeﾐí, ﾏusí získat ﾐejﾏéﾐě ヵヰ Hodů a zároveň všeIhﾐ┞ hlavﾐí otázk┞ ze všeIh oHlastí ﾏusí Hýt 
hodnoceny deskriptory 1 – ン. Pokud Hude alespoň jedﾐa hlavﾐí otázka hodﾐoIeﾐa deskriptoreﾏ ヴ, 

tak i kd┞ž žádost získá min. 50 ﾐeHo i víIe Hodů, pak tato žádost ﾐesplﾐila podﾏíﾐk┞ věIﾐého 
hodﾐoIeﾐí. 

Ve věIﾐéﾏ hodﾐoIeﾐí ﾏohou Hýt VýHěrovou koﾏisí MAS v┞ﾏezeﾐ┞ podﾏíﾐk┞ spočívajíIí 
v provedeﾐí koﾐkrétﾐíIh úprav projektů ze straﾐ┞ žadatele ふﾐapř. sﾐížeﾐí rozpočtu projektu, ﾐavýšeﾐí 
IílovýIh hodﾐot iﾐdikátorů, v┞puštěﾐí ﾐěkteré z klíčovýIh aktivit, apod.ぶ, za kterýIh H┞ projekt ﾏěl 
Hýt podpořeﾐ. Tato doporučeﾐí Hudou součástí zpraIovaﾐého hodﾐoIeﾐí ふv koﾏeﾐtáři k hodﾐoIeﾐí 
každého kritériaぶ. 

VěIﾐé hodﾐoIeﾐí H┞ ﾏělo Hýt dokoﾐčeﾐo do ヵヰ praIovﾐíIh dﾐí od provedeﾐí hodﾐoIeﾐí 
přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí pro daﾐou žádost o podporu

1. Dokoﾐčeﾐíﾏ se rozuﾏí zﾏěﾐa 
stavu žádosti ﾐa ﾐěkterý z fiﾐálﾐíIh IeﾐtrálﾐíIh stavů, ﾐepatří do ﾐěj v┞rozuﾏěﾐí žadatelů. Pro tuto 

fázi MAS používá ﾐásledujíIí Ieﾐtrálﾐí stav┞: 

- Žádost o podporu splﾐila podﾏíﾐk┞ věIﾐého hodﾐoIeﾐí ふpro projekt┞, kd┞ projekt uspěl 
v hodﾐoIeﾐí a hodﾐotíIí koﾏise ﾐedoporučuje doplﾐěﾐí či úpravu žádosti před v┞dáﾐíﾏ 
právﾐího aktu, tj. včetﾐě úprav v rozpočtu apod.ぶ. 

- Žádost o podporu splﾐila podﾏíﾐk┞ věIﾐého hodﾐoIeﾐí s výhradou (pro projekty, kdy 

projekt uspěl v hodﾐoIeﾐí a hodﾐotíIí koﾏise doporučuje doplﾐěﾐí či úpravu žádosti před 
v┞dáﾐíﾏ právﾐího aktu, tj. včetﾐě úprav v rozpočtu, apod.ぶ. 

- Žádost o podporu ﾐesplﾐila podﾏíﾐk┞ věIﾐého hodﾐoIeﾐí (pro projekty, kdy projekt 

ﾐeuspěl v hodﾐoIeﾐíぶ. 

VýHěrová koﾏise MAS ﾏusí pro svoje rozhodováﾐí před jedﾐáﾐíﾏ o daﾐé žádosti o podporu 
dispoﾐovat podpůrﾐýﾏ hodﾐoIeﾐíﾏ dle kritérií pro věIﾐé hodﾐoIeﾐí dle výzv┞ MAS, který 
zpracovala osoba s odHorﾐostí v oHoru/oHlasti, ﾐa kterou je projekt zaﾏěřeﾐ. Také odHorﾐíIi, kteří 
zpraIovávají podpůrﾐá hodﾐoIeﾐí, ﾐesﾏí ﾏít ve věIi hodﾐoIeﾐí daﾐého projektu střet zájﾏů, ﾏusí 
hodﾐoIeﾐí zpraIovat ﾐestraﾐﾐě a traﾐspareﾐtﾐě. Podpůrﾐé hodﾐoIeﾐí je pouze poﾏůIka pro 
rozhodováﾐí VýHěrové koﾏise MAS, ﾐepředstavuje pro VýHěrovou komisi MAS  žádﾐé oﾏezeﾐí ve 
věIi jeho prováděﾐí věIﾐého hodﾐoIeﾐí. 

MAS po provedeﾐí věIﾐého hodﾐoIeﾐí zasílá prostředﾐiItvíﾏ MSヲヰヱヴ+ žadatelůﾏ iﾐforﾏaIi o 
výsledku hodﾐoIeﾐí. Ti z ﾐiIh, jejiIhž žádosti o podporu H┞l┞ ﾐa základě tohoto hodﾐoIeﾐí v┞loučeﾐ┞ 
z dalšího výHěru, Hudou  upozorﾐěﾐi ﾐa ﾏožﾐost požádat ﾐejpozději do ヱヵ kaleﾐdářﾐíIh dﾐí ode dﾐe 
doručeﾐí iﾐforﾏaIe o ﾐegativﾐíﾏ výsledku o přezkuﾏ hodﾐoIeﾐí. ふV případě žadatelů, jejiIhž žádosti 
v hodﾐoIeﾐí uspěl┞, se za splﾐěﾐí poviﾐﾐosti iﾐforﾏovat považuje i provedeﾐí příslušﾐé zﾏěﾐ┞ stavu 
žádosti o podporu.ぶ  

 

VýHěr projektů 

                                                           
1
 S výjiﾏkou případů, kd┞ se fáze opakuje kvůli žádosti o přezkuﾏ, viz ﾐíže. 
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Do fáze výHěru postupují pouze žádosti, které uspěl┞ ve věIﾐéﾏ hodﾐoIeﾐí. Prograﾏový výHor MAS 

ustaveﾐý v souladu s Metodikou pro standardizaci MAS v prograﾏovéﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–ヲヰヲヰ v┞Hírá 
projekty k realizaIi ﾐa základě ﾐávrhu VýHěrové koﾏise MAS. Při výHěru projektů platí, že pořadí 
projektů je dáﾐo Hodovýﾏ ohodﾐoIeﾐíﾏ získaﾐýﾏ v ráﾏIi věIﾐého hodﾐoIeﾐí a ﾐelze jej ﾏěﾐit 
jiﾐýﾏ způsoHeﾏ ﾐež ﾐedoporučeﾐíﾏ projektu k podpoře. 

Důvod┞ pro ﾐedoporučeﾐí projektu k podpoře ideﾐtifikovaﾐé Prograﾏovýﾏ výHoreﾏ MAS mohou 

Hýt pouze: 

 H┞lo předložeﾐo víIe projektů zaﾏěřeﾐýIh ﾐa realizaIi oHdoHﾐýIh aktivit pro stejﾐou Iílovou 
skupiﾐu ve stejﾐéﾏ regioﾐu, které přesahují aHsorpčﾐí sIhopﾐosti; ふpozﾐ.: pokud se sejde 
skupiﾐa ﾐěkolika projektů zaﾏěřeﾐýIh ﾐa stejﾐou Iílovou skupiﾐu, Prograﾏový výHor MAS 

ﾏůže rozhodﾐout, že doporučí k fiﾐaﾐIováﾐí jeﾐ ﾐejlépe hodﾐoIeﾐý ﾐeHo ﾐejlépe 
hodﾐoIeﾐé2

 z nich, a to v ﾐávazﾐosti ﾐa potřeHu praIovat s touto Iílovou skupiﾐou v úzeﾏí 
MAS); 

 překr┞v projektu s jiﾐýﾏ již HěžíIíﾏ projekteﾏ, který ﾏá shodﾐé klíčové aktivit┞, stejﾐou 
Iílovou skupiﾐu i stejﾐé úzeﾏí dopadu. 

Prograﾏový výHor MAS ﾏůže ﾐa základě iﾐforﾏaIí oHsažeﾐýIh ve věIﾐéﾏ hodﾐoIeﾐí žádosti ふtj. 
doporučeﾐí a ﾐávrhů VýHěrové koﾏise MAS ﾐeHo ﾐa základě výsledku porovﾐáﾐí žádostí 
projedﾐávaﾐýIh Prograﾏovým výHorem MAS ﾏezi seHou rozhodﾐout o staﾐoveﾐí podﾏíﾐek 
posk┞tﾐutí podpor┞ ﾐa projekt, tj. podﾏíﾐku kráIeﾐí rozpočtu, podﾏíﾐku úprav týkajíIíIh se klíčovýIh 
aktivit, podﾏíﾐku úprav týkajíIíIh se iﾐdikátorů, podﾏíﾐku úprav týkajíIíIh se partﾐerství a podﾏíﾐku 
úprav týkajíIíIh se realizačﾐího týﾏu, a to vžd┞ s řádﾐýﾏ zdůvodﾐěﾐíﾏ. V případě kráIeﾐí rozpočtu 
rozhodovaIí orgáﾐ MAS koﾐkretizuje jedﾐotlivé kapitol┞ rozpočtu ﾐeHo aktivit┞, ve kterýIh Hude 
projekt fiﾐaﾐčﾐě kráIeﾐ. T┞to údaje se vžd┞ zazﾐaﾏeﾐají do zápisu z jedﾐáﾐí Prograﾏového výHoru 

MAS. 

V případě, že Ielková suﾏa požadovaﾐýIh prostředků z rozpočtu OP)  za všeIhﾐ┞ žádosti doporučeﾐé 
Prograﾏovýﾏ výHoreﾏ MAS je rovﾐa Ielkovéﾏu oHjeﾏu prostředků pro daﾐou výzvu MAS, jsou 
všeIhﾐ┞ žádosti, které uspěl┞ ve věIﾐéﾏ hodﾐoIeﾐí, doporučeﾐ┞ k podpoře ze straﾐ┞ MAS.  

V případě, že Ielková suﾏa prostředků z rozpočtu OP)3
 za všeIhﾐ┞ žádosti, které uspěl┞ ve věIﾐéﾏ 

hodﾐoIeﾐí a ﾐeH┞l┞ ﾐedoporučeﾐ┞ Prograﾏovýﾏ výHoreﾏ MAS z důvodů dle odrážek uvedeﾐýIh 
výše v této kapitole, je v┞šší ﾐež Ielkový oHjeﾏ prostředků pro daﾐou výzvu MAS, je pro doporučeﾐí 
žádosti k fiﾐaﾐIováﾐí rozhodujíIí počet Hodů z věIﾐého hodﾐoIeﾐí, tj. doporučeﾐ┞ Hudou žádosti o 
podporu podle počtu Hodů z věIﾐého hodﾐoIeﾐí sestupﾐě do v┞čerpáﾐí alokovaﾐýIh prostředků ﾐa 
výzvu MAS. )HývajíIí žádosti o podporu ﾐavrhuje Prograﾏový výHor MAS zařadit do zásoHﾐíku 
projektů. Prograﾏový výHor MAS rozhodﾐe o pořadí žádostí o podporu v zásoHﾐíku v souladu 

s počteﾏ Hodů z věIﾐého hodﾐoIeﾐí.4
 

                                                           
2
 Může ted┞ v┞Hrat jeﾐ jedeﾐ ﾐejlepší, ﾐeHo ﾐěkolik, ﾏusí se ovšeﾏ při svéﾏ rozhodováﾐí řídit podle počtu Hodů, které 

takto stejﾐě zaﾏěřeﾐé projekt┞ získal┞ ve věIﾐéﾏ hodﾐoIeﾐí. Projekt s ﾏeﾐšíﾏ počteﾏ Hodů ﾐeﾏůže Hýt v ráﾏIi stejﾐě 
zaﾏěřeﾐýIh projektů podpořeﾐ, pokud H┞ z důvodu věIﾐého překr┞vu ﾐeﾏěla Hýt podpora posk┞tﾐuta projektu s v┞ššíﾏ 
Hodovýﾏ ohodﾐoIeﾐíﾏ. 
3
 Počítá se částk┞ z rozpočtů případﾐě sﾐížeﾐýIh ﾐa základě podﾏíﾐek posk┞tﾐutí podpor┞ staﾐoveﾐýIh rozhodovaIíﾏ 

orgáﾐeﾏ MAS. 
4
 Pokud H┞ ﾐastala situaIe, že v sezﾐaﾏu jsou projekt┞ se stejﾐýﾏ Hodovýﾏ ziskeﾏ z věIﾐého hodﾐoIeﾐí, ale alokaIe výzv┞ 

MAS ﾐeuﾏožňuje podpořit oHa dva ふpříp. všeIhﾐ┞, pokud je jiIh víIeぶ, pak je v této skupiﾐě pro pořadí rozhodujíIí okaﾏžik 
předložeﾐí žádosti o podporu v MSヲヰヱヴ+; dříve předložeﾐá žádost ﾏá v získáﾐí podpor┞ předﾐost. 
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MAS po dokoﾐčeﾐí proIesu výHěru ze straﾐ┞ Programového výHoru MAS zasílá žadatelůﾏ iﾐforﾏaIi 
o výsledku jedﾐáﾐí Programového výHoru MAS s upozorﾐěﾐíﾏ, že: 

 teﾐto závěr ﾏůže Hýt zﾏěﾐěﾐ, pokud ﾐěkterý ze žadatelů, jejiIhž projekt H┞l zařazeﾐ do 
zásoHﾐíku ﾐeHo ﾐedoporučeﾐ k fiﾐaﾐIováﾐí podá žádost o přezkuﾏ tohoto ﾐegativﾐího 
výsledku své žádosti a ta Hude po posouzeﾐí shledáﾐa jakožto důvodﾐá, a dále 

 že závěry z jedﾐáﾐí Programového výHoru MAS budou předávány k závěrečﾐéﾏu ověřeﾐí 
způsoHilosti projektů a ke koﾐtrole adﾏiﾐistrativﾐíIh postupů ﾐa ŘO.5

  

Ti ze žadatelů, jejiIhž žádosti o podporu H┞l┞ zařazeﾐ┞ do zásoHﾐíku ﾐeHo ﾐedoporučeﾐ┞ 
k fiﾐaﾐIováﾐí, budou upozorﾐěﾐi ﾐa ﾏožﾐost ﾐejpozději do ヱヵ kaleﾐdářﾐíIh dﾐí ode dﾐe doručeﾐí 
iﾐforﾏaIe o ﾐegativﾐíﾏ výsledku požádat o přezkuﾏ tohoto ﾐegativﾐího výsledku.  

Projedﾐáﾐí žádostí o podporu, které uspěl┞ ve věIﾐéﾏ hodﾐoIeﾐí, ze straﾐ┞ Prograﾏového výHoru 
MAS by ﾏělo Hýt dokoﾐčeﾐo do ンヰ praIovﾐíIh dﾐí od dokoﾐčeﾐí věIﾐého hodﾐoIeﾐí žádostí v 
ráﾏIi daﾐé výzv┞ MAS.6

 Do dokoﾐčeﾐí patří zﾏěﾐa stavu u těIh žádostí, které Prograﾏový výHor 
MAS v ráﾏIi svýIh koﾏpeteﾐIi ﾐedoporučil k fiﾐaﾐIováﾐí. V┞rozuﾏěﾐí žadatelůﾏ ﾐeﾏusí 
proHěhﾐout ve lhůtě staﾐoveﾐé prvﾐí větou tohoto odstavce. 

 

Přezkuﾏ ﾐegativﾐího výsledku z fází hodﾐoIeﾐí a výHěru projektů 

Přezkuﾏﾐé řízeﾐí týkajíIí se přezkuﾏu ﾐegativﾐíIh výsledků z fází hodﾐoIeﾐí a výHěru projektů 
zahrnuje kroky: 

 Přijetí žádosti o přezkuﾏ příslušﾐé fáze hodﾐoIeﾐí a výHěru od ﾐeúspěšﾐého žadatele o podporu 

 Přezkuﾏ příslušﾐé části hodﾐoIeﾐí a výHěru, ke které se žádost vztahuje: 
 Přezkuﾏ hodﾐoIeﾐí přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí   
 Přezkuﾏ věIﾐého hodﾐoIeﾐí 
 Přezkuﾏ výHěru projektů ふtj. přezkuﾏ rozhodﾐutí o ﾐedoporučeﾐí projektů k fiﾐaﾐIováﾐí a 

rozhodﾐutí o zařazeﾐí do zásoHﾐíku projektůぶ 
 Podáﾐí iﾐforﾏaIe žadateli o výsledku 

 

Žadatelé o podporu předkládají žádost o přezkuﾏ ﾐegativﾐího výsledku7
  prostředﾐiItvíﾏ MSヲヰヱヴ+8

 

ﾐejpozději ve staﾐoveﾐé lhůtě ふdo ヱヵ kaleﾐdářﾐíIh dﾐí ode dﾐe doručeﾐí iﾐforﾏaIe o ﾐegativﾐíﾏ 
výsledku jiﾏi předložeﾐé žádosti o podporuぶ. Žádosti řeší MoﾐitorovaIí a koﾐtrolﾐí výHor MAS. Tento 

orgáﾐ žádosti o přezkuﾏ v┞hoví, částečﾐě v┞hoví, ﾐeHo ji zaﾏítne. Nenastanou-li skutečﾐosti, za ﾐiIhž 

MoﾐitorovaIí a koﾐtrolﾐí výHor MAS ﾏusí žádost o přezkuﾏ vžd┞ zaﾏítﾐout ふviz ﾐížeぶ, zkouﾏá 

dodržeﾐí platﾐého postupu a pravidel. Na dodatečﾐé iﾐforﾏaIe, které ﾐeH┞l┞ uvedeﾐ┞ v  žádosti 
o podporu, neﾐí Hráﾐ zřetel. Žádosti o přezkuﾏ, z ﾐiIhž ﾐeﾐí zřejﾏé, proti jakéﾏu závěru 
hodﾐoIeﾐí/výHěru sﾏěřují, ﾐeHo žádosti o přezkuﾏ, u ﾐiIhž Ih┞Hí odůvodﾐěﾐí, MoﾐitorovaIí a 
koﾐtrolﾐí výHor MAS zaﾏítﾐe jako ﾐedůvodﾐé. MoﾐitorovaIí a koﾐtrolﾐí výHor MAS zaﾏítﾐe také 

žádosti o přezkuﾏ podaﾐé opožděﾐě ﾐeHo ﾐeoprávﾐěﾐou osoHou.  
                                                           
5
 Pokud H┞ H┞l┞ Hěheﾏ ověřováﾐí prováděﾐého ŘO ideﾐtifikováﾐ┞ ﾐedostatk┞, ﾏůže Hýt ﾐezH┞tﾐé provést Ih┞Hou dotčeﾐé 

krok┞ hodﾐoIeﾐí a výHěru zﾐovu. 
6
 S výjiﾏkou projedﾐáﾐí projektů, u ﾐiIhž se fáze věIﾐého hodﾐoIeﾐí opakuje kvůli žádosti o přezkuﾏ, a teprve dodatečﾐě 

ve věIﾐéﾏ hodﾐoIeﾐí uspějí. Upozorﾐěﾐí: Pokud žádﾐá žádost o podporu ﾐeH┞la ve věIﾐéﾏ hodﾐoIeﾐí v┞řazeﾐa, ﾐeﾏá 
žádﾐý žadatel oprávﾐěﾐí podat žádost o přezkuﾏ. 
7
 Do kterého se řadí i zařazeﾐí do zásoHﾐíku projektů. 

8
 Pokud MAS oHdrží žádost o přezkuﾏ jiﾐou Iestou, požádá autora žádosti o přezkuﾏ o vložeﾐí této žádosti do MSヲヰヱヴ+ 

ふpro dodatečﾐé vložeﾐí ﾐeplatí lhůta ヱヵ kaleﾐdářﾐíIh dﾐíぶ. Následﾐě MAS řeší tuto žádost o přezkuﾏ staﾐdardﾐí Iestou. 
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Lhůta pro v┞řízeﾐí žádosti o přezkuﾏ je staﾐoveﾐa ﾐa ンヰ praIovﾐíIh dﾐů ode dﾐe doručeﾐí této 
žádosti. U složitějšíIh případů ﾏůže Hýt lhůta prodloužeﾐa ﾐa ヶヰ praIovﾐíIh dﾐů. O důvodeIh 
prodloužeﾐí lhůt┞ ﾏusí Hýt žadatel iﾐforﾏováﾐ ještě před jejíﾏ upl┞ﾐutíﾏ, a to odesláﾐíﾏ ozﾐáﾏeﾐí 
o prodloužeﾐí lhůt┞. Lhůta pro v┞řízeﾐí žádosti se staví v případě v┞žádáﾐí staﾐoviska VýHěrové 
koﾏise MAS ﾐeHo Prograﾏového výHoru MAS.

9
 O pozastaveﾐí lhůt┞ MAS iﾐforﾏuje žadatele 

elektroﾐiIk┞ prostředﾐiItvíﾏ MSヲヰヱヴ+. 

Odpověď, odeslaﾐá ﾐa žádost o přezkuﾏ, vžd┞ oHsahuje iﾐforﾏaIi o způsoHu  
a závěreIh prošetřeﾐí žádosti o přezkuﾏ ze straﾐ┞ MoﾐitorovaIího a koﾐtrolﾐího výHoru MAS  tj. 

zda H┞la žádost o přezkuﾏ shledáﾐa důvodﾐou, částečﾐě důvodﾐou či ﾐedůvodﾐou a dále 
jedﾐozﾐačﾐé zdůvodﾐěﾐí. MoﾐitorovaIí a koﾐtrolﾐí výHor MAS uvede, která kritéria považuje za 
ﾐutﾐá přehodﾐotit. Ve výjiﾏečﾐýIh případeIh je ﾏožﾐé přehodﾐotit i ta kritéria, ﾐa která se siIe 
žádost o přezkuﾏ příﾏo ﾐevztahovala, ale pro další hodﾐoIeﾐí je to ﾐezH┞tﾐé.  

Bude-li žádost o přezkuﾏ shledáﾐa důvodﾐou ﾐeHo částečﾐě důvodﾐou, provede MAS Hezodkladﾐě 
ﾐezH┞tﾐá opatřeﾐí k ﾐápravě ふzařazeﾐí projektu zpět do procesu hodﾐoIeﾐí, resp. výHěruぶ. Ovšeﾏ 
pouze v případě, kd┞ jsou kladﾐě přezkouﾏáﾐa všeIhﾐa kritéria, která zapříčiﾐila ﾐegativﾐí výsledek 
hodﾐoIeﾐí.10

 VýHěrová koﾏise MAS/Prograﾏový výHor MAS provádějíIí případﾐý opravﾐý posudek 
se ﾏusí řídit závěr┞ přezkuﾏﾐého řízeﾐí.  V┞praIovává se Ielý ﾐový hodﾐotiIí posudek, ale u kritérií, u 
kterýIh ﾐeH┞lo rozhodﾐuto o přehodﾐoIeﾐí, se přeHírá výsledek hodﾐoIeﾐí z posudku, který H┞l 
předﾏěteﾏ přezkuﾏu. 

Každý žadatel ﾏůže podat pouze jedﾐu žádost o přezkuﾏ fáze hodﾐoIeﾐí, ve které jeho žádost o 
podporu dosáhla ﾐegativﾐího výsledku. Rozhodﾐutí MoﾐitorovaIího a koﾐtrolﾐího výHoru MAS jsou 

koﾐečﾐá a ﾐeﾐí proti ﾐiﾏ odvoláﾐí. Na rozhodﾐutí MoﾐitorovaIího a koﾐtrolﾐího výHoru MAS se 

ﾐevztahují oHeIﾐé předpis┞ o správﾐíﾏ řízeﾐí a je v┞loučeﾐo jeho soudﾐí přezkouﾏáﾐí. Přezkuﾏ se 
vžd┞ zaHývá jeﾐ těﾏi kritérii, u kterýIh se žadatel doﾏáhá přezkuﾏu ve své žádosti. 

MAS poviﾐﾐě iﾐforﾏuje ŘO o všeIh přezkuﾏﾐýIh řízeﾐíIh ふvčetﾐě jejiIh výsledkůぶ, které pro daﾐou 
výzvu proHěhl┞, a to v ráﾏIi předáﾐí podkladů k závěrečﾐéﾏu ověřeﾐí způsoHilosti projektů a ke 
koﾐtrole adﾏiﾐistrativﾐíIh postupů.  

Přezkuﾏ hodﾐoIeﾐí přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí  

MoﾐitorovaIí a koﾐtrolﾐí výHor MAS ověřuje, zda rozhodﾐutí o ﾐesplﾐěﾐí daﾐého kritéria/daﾐýIh 
kritérií H┞lo učiﾐěﾐo v souladu s výzvou MAS.11

 Pokud MoﾐitorovaIí a koﾐtrolﾐí výHor MAS 

rozhodﾐe, že je žádost o přezkuﾏ oprávﾐěﾐá, resp. že ﾐeH┞l dodržeﾐ postup hodﾐoIeﾐí dle výzv┞ 
MAS, rozhodne o vráIeﾐí žádosti o podporu k ﾐovéﾏu hodﾐoIeﾐí přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh 
ﾐáležitostí. Ovšeﾏ pouze v případě, kd┞ jsou kladﾐě přezkouﾏáﾐa všeIhﾐa kritéria, která zapříčiﾐila 
ﾐesplﾐěﾐí hodﾐoIeﾐí přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí. 

Přezkuﾏ věIﾐého hodﾐoIeﾐí 

MoﾐitorovaIí a koﾐtrolﾐí výHor MAS v ráﾏIi příprav┞ podkladů provede koﾐtrolu hodﾐotiIího 
posudku s ohledeﾏ ﾐa dodržeﾐí ﾏetodik┞ hodﾐoIeﾐí v kritériíIh, která jsou předﾏěteﾏ žádosti 

                                                           
9
 Po oHdržeﾐí staﾐoviska Hěh lhůt┞ pokračuje. 

10
 Pokud se MoﾐitorovaIí a koﾐtrolﾐí výHor MAS v průHěhu projedﾐáváﾐí jedﾐotlivýIh kritérií shodﾐe, že ﾐěkteré z kritérií 

ﾐeHude kladﾐě přezkouﾏáﾐo, ﾐeﾏusí projedﾐávat všeIhﾐa kritéria. 
11

 V případě, kd┞ žádost o přezkuﾏ ﾐezahrﾐuje všeIhﾐa kritéria, která zapříčiﾐila ﾐegativﾐí výsledek hodﾐoIeﾐí, ﾐeﾏusí 
MoﾐitorovaIí a koﾐtrolﾐí výHor MAS projedﾐat iﾐdividuálﾐě všeIhﾐa kritéria. 
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o přezkuﾏ ふtj. zda H┞lo hodﾐoIeﾐo to, Io ﾏělo Hýt, popř. zda přiděleﾐý deskriptor/body 

odpovídá/odpovídají koﾏeﾐtářiぶ.12
 

Náﾏitk┞ vůči oHsahu koﾏeﾐtáře/odůvodﾐěﾐí, pokud korespoﾐduje s ﾐastaveﾐíﾏ kritérií dle výzv┞ 
MAS, ﾐeﾏohou Hýt důvodeﾏ pro uzﾐáﾐí žádosti o přezkuﾏ za ふčástečﾐěぶ důvodﾐou, vyjma 

ﾐásledujíIíIh případů:  

1. Pokud Hudou oHjektivﾐě dokazovat ﾐesoulad koﾏeﾐtáře s platﾐýﾏi právﾐíﾏi a ﾏetodiIkýﾏi 
předpis┞.13

 

2. Pokud poukazují ﾐa oHjektivﾐí rozpor ふﾐapř. v případě, kd┞ se VýHěrová koﾏise MAS kriticky 

v┞jadřuje k Ih┞HějíIíﾏu ふﾐikoliv ﾐedostatečﾐéﾏuぶ popisu určitého aspektu, a žadatel v žádosti o 
přezkuﾏ prokáže, že v  žádosti o podporu H┞l popis daﾐého aspektu oHsažeﾐぶ. 
 

MoﾐitorovaIí a koﾐtrolﾐí výHor MAS ﾐa svéﾏ jedﾐáﾐí posoudí relevaﾐtﾐost odůvodﾐěﾐí žádosti o 
přezkuﾏ, dodaﾐé staﾐovisko VýHěrové koﾏise MAS ふpokud H┞lo v┞žádáﾐoぶ, a rozhodﾐe o výsledﾐéﾏ 
verdiktu v┞řízeﾐí žádosti o přezkuﾏ. Pokud pro své rozhodﾐutí potřeHuje staﾐovisko VýHěrové 
komise MAS a před jedﾐáﾐíﾏ ﾐeH┞lo v┞žádáﾐo, ﾏůže MoﾐitorovaIí a koﾐtrolﾐí výHor MAS 

projedﾐáváﾐí přerušit a staﾐovisko si v┞žádat dodatečﾐě. Pokud MoﾐitorovaIí a koﾐtrolﾐí výHor MAS 

rozhodﾐe, že je žádost o přezkuﾏ oprávﾐěﾐá, resp. že ﾐeH┞l dodržeﾐ postup hodﾐoIeﾐí dle výzv┞ 
MAS, rozhodﾐe o vráIeﾐí žádosti o podporu k ﾐovéﾏu věIﾐéﾏu hodﾐoIeﾐí. Ovšeﾏ pouze v případě, 
kd┞ jsou kladﾐě přezkouﾏáﾐa všeIhﾐa kritéria, která zapříčiﾐila ﾐegativﾐí výsledek věIﾐého 

hodﾐoIeﾐí.14
 

Přezkuﾏ rozhodﾐutí Prograﾏového výHoru MAS 

Žádost o přezkuﾏ rozhodﾐutí Prograﾏového výHoru MAS H┞ se ﾏěla priﾏárﾐě dotýkat rozhodﾐutí 
učiﾐěﾐýIh ﾐa základě speIifiIkýIh koﾏpeteﾐIí Prograﾏového výHoru MAS, tj. ﾐapř. ﾐedoporučeﾐí 
projektu k podpoře kvůli překr┞vu s jiﾐýﾏ již HěžíIíﾏ projekteﾏ, který ﾏá shodﾐé klíčové aktivit┞, 
stejﾐou Iílovou skupiﾐu i stejﾐé úzeﾏí dopadu. 

Žádost o přezkuﾏ ovšeﾏ ﾏůže sﾏěřovat i proti rozhodﾐutí Prograﾏového výHoru MAS, které příﾏo 
v┞Iházelo z věIﾐého hodﾐoIeﾐí. Stejﾐě jako u žádostí o přezkuﾏ výsledku věIﾐého hodﾐoIeﾐí ovšeﾏ 
platí, že ﾐáﾏitk┞ vůči oHsahu koﾏeﾐtáře/odůvodﾐěﾐí staﾐoviska Prograﾏového výHoru MAS, pokud 

teﾐto korespoﾐduje s ﾏetodikou pro věIﾐé hodﾐoIeﾐí, ﾐeﾏohou Hýt důvodeﾏ pro uzﾐáﾐí žádosti o 
přezkuﾏ za ふčástečﾐěぶ důvodﾐou.  

Pokud MoﾐitorovaIí a koﾐtrolﾐí výHor MAS rozhodﾐe, že je žádost důvodﾐá, resp. že ﾐeH┞l dodržeﾐ 
postup hodnoceﾐí/výHěru dle výzv┞ MAS, rozhodﾐe o vráIeﾐí žádosti o podporu do procesu 

hodﾐoIeﾐí a výHěru. PředIhozí věta ovšeﾏ platí pouze v případě, kd┞ jsou kladﾐě přezkouﾏáﾐ┞ 
všeIhﾐ┞ prvk┞ ふkritéria/staﾐovisko Prograﾏového výHoru MASぶ, které zapříčiﾐil┞ ﾐegativﾐí výsledek 

žádosti o podporu. 

Postup Prograﾏového výHoru MAS ﾐavazujíIí ﾐa přezkuﾏﾐé řízeﾐí 

Prograﾏový výHor MAS se při rozhodováﾐí ﾐavazujíIíﾏ ﾐa přezkuﾏﾐé řízeﾐí ﾏusí řídit závěr┞ 
přezkuﾏﾐého řízeﾐí.  
                                                           
12

 V případě, kd┞ žádost o přezkuﾏ ﾐezahrﾐuje všeIhﾐa kritéria, která zapříčiﾐila ﾐegativﾐí výsledek hodﾐoIeﾐí, ﾐeﾏusí 
MoﾐitorovaIí a koﾐtrolﾐí výHor MAS  projedﾐat iﾐdividuálﾐě všeIhﾐa kritéria. 
13

 K posouzeﾐí je ﾏožﾐé v┞žádat staﾐovisko právﾐíka. 
14

 Pokud se MoﾐitorovaIí a koﾐtrolﾐí výHor MAS v průHěhu projedﾐáváﾐí jedﾐotlivýIh kritérií shodﾐe, že ﾐěkteré z kritérií 
ﾐeHude kladﾐě přezkouﾏáﾐo, ﾐeﾏusí projedﾐávat všeIhﾐa kritéria. 
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Prograﾏový výHor MAS v případě, že H┞la ﾐějaká žádost ﾐa základě přezkuﾏﾐého řízeﾐí vráIeﾐa do 
proIesu hodﾐoIeﾐí a výHěru ﾐově sestavuje sezﾐaﾏ┞ projektů, které jsou doporučeﾐé k podpoře, 
příp. zařazeﾐé do zásoHﾐíku či ﾐedoporučeﾐé k podpoře.  

Postupuje shodﾐě jako při svéﾏ prvﾐíﾏ projedﾐáváﾐí žádostí o podporu předložeﾐýIh v daﾐé výzvě 
MAS, tj. i v této fázi výHěru projektů platí, že pořadí projektů je dáﾐo Hodovýﾏ ohodﾐoIeﾐíﾏ 
získaﾐýﾏ v ráﾏIi věIﾐého hodﾐoIeﾐí a ﾐelze jej ﾏěﾐit jiﾐýﾏ způsoHeﾏ ﾐež ﾐedoporučeﾐíﾏ projektu 
k podpoře. ふOprávﾐěﾐí Prograﾏového výHoru MAS k ﾐedoporučeﾐí projektu k podpoře je stejﾐé jako 
v případě prvﾐího projedﾐáváﾐí žádostí o podporu předložeﾐýIh v daﾐé výzvě MAS.ぶ Shodﾐá je i 
pravoﾏoI staﾐovit podﾏíﾐk┞ posk┞tﾐutí podpor┞, poviﾐﾐost zvát ŘO ﾐa jedﾐáﾐí, v┞hotovit a zveřejﾐit 
zápis atd. 

Pokud je výsledkeﾏ ﾐového projedﾐáﾐí žádostí o podporu Prograﾏovýﾏ výHoreﾏ MAS úprava v 
sezﾐaﾏeIh projektů, které jsou doporučeﾐé k podpoře, příp. zařazeﾐé do zásoHﾐíku či ﾐedoporučeﾐé 
k podpoře, ﾏusí Hýt o ﾐově platﾐéﾏ výsledku iﾐforﾏováﾐi všiIhﾐi, jejiIhž projekt┞ dosáhl┞ jiﾐého 
výsledku v proIesu výHěru, ﾐež jiﾏ H┞la dříve ozﾐáﾏeﾐa. MAS zasílá těﾏto žadatelůﾏ iﾐforﾏaIi o 
ﾐovéﾏ výsledku jedﾐáﾐí Prograﾏového výHoru MAS s upozorﾐěﾐíﾏ, že: 

 teﾐto závěr ﾏůže Hýt zﾏěﾐěﾐ, pokud ﾐěkterý ze žadatelů, jejiIhž projekt H┞l zařazeﾐ do 
zásoHﾐíku ﾐeHo ﾐedoporučeﾐ k fiﾐaﾐIováﾐí podá žádost o přezkuﾏ tohoto ﾐegativﾐího 
výsledku své žádosti a ta Hude po posouzeﾐí shledáﾐa jakožto důvodﾐá, a dále 

 že závěr┞ z jedﾐáﾐí Prograﾏového výHoru MAS budou předávány k závěrečﾐéﾏu ověřeﾐí 
způsoHilosti projektů a ke koﾐtrole adﾏiﾐistrativﾐíIh postupů ﾐa ŘO.  

Ti ze žadatelů, jejiIhž žádosti o podporu byly zařazeﾐ┞ do zásoHﾐíku ﾐeHo ﾐedoporučeﾐ┞ 
k fiﾐaﾐIováﾐí, budou upozorﾐěﾐi ﾐa ﾏožﾐost ﾐejpozději do ヱヵ kaleﾐdářﾐíIh dﾐí ode dﾐe doručeﾐí 
iﾐforﾏaIe o ﾐegativﾐíﾏ výsledku požádat o přezkuﾏ tohoto ﾐegativﾐího výsledku.  

Projedﾐáﾐí žádostí o podporu ze straﾐ┞ Prograﾏového výHoru MAS H┞ ﾏělo Hýt dokoﾐčeﾐo do 30 

praIovﾐíIh dﾐí od dokoﾐčeﾐí přezkuﾏﾐého řízeﾐí, které potřeHu opětovﾐého jedﾐáﾐí Prograﾏového 
výHoru MAS v┞volalo. V┞rozuﾏěﾐí žadatelůﾏ ﾐeﾏusí proHěhﾐout ve lhůtě staﾐoveﾐé prvﾐí větou 
tohoto odstavce. 

Pokud přezkuﾏﾐá řízeﾐí, k ﾐiﾏž dojde ﾐa základě upraveﾐýIh sezﾐaﾏů projektů zařazeﾐýIh do 
zásoHﾐíku či ﾐedoporučeﾐýIh k podpoře, opět v┞volají potřeHu dalšího jedﾐáﾐí Prograﾏového 
výHoru MAS, bude se postupovat shodﾐě dle pravidel uvedeﾐýIh v této kapitole. 

 


