Místní akční skupina Brána do Českého ráje, o.s.
sídlo: Libuň 27, 507 15 Libuň
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Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmu
(platný od 6. výzvy MAS)
1. hodnocení výběrové komise
 hodnotí se pouze projekty zaevidované na MAS (přijaté v řádném termínu dle
výzvy a kompletní: projektová žádost na předepsaném formuláři, přílohy),
které splňují podmínky administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti –
projekty předkládá projektový manažer MAS členům VK
 preferenční kritéria jsou součástí každé fiche včetně rozsahu bodů
 výběrová komise (schválená valnou hromadou MAS) – provádí hodnocení
v kanceláři MAS – přítomní členové podepisují prezenční listinu a zároveň
podepisují prohlášení o své nepodjatosti vůči žadateli a projektu a důvěrnosti
informací
 v případě střetu zájmů člena výběrové komise vůči projektu/žadateli – je člen
vyloučen z hodnocení celé příslušné fiche
 minimálně 3 členové VK hodnotí každý individuálně projekt a přidělují body
projektu dle jednotlivých preferenčních kritérií a celkové body (součet bodů
všech bodů za všechna preferenční kritéria) na základě prostudování
projektové žádosti a příloh
 hodnocení a veškeré informace s tím spojené jsou důvěrné, hodnotitelé jsou
povinni zachovat mlčenlivost a zajistit nezpochybnitelnou celého procesu
hodnocení
 každý hodnotitel zapisuje přidělené body do tabulky vyhotovené manažerkou
(s uvedením žadatele, názvu projektu, fiche a příslušných preferenčních kritérií
dané fiche), hodnocení podepíše
 z tabulky se přepíší body do formuláře žádosti (strana: bodování MAS), kde se
uvede součet za tři hodnocení
 všichni hodnotitelé dané projektové žádosti podepíší příslušný formulář
 za správný přepis bodů odpovídá předseda výběrové komise
 VK vyhotoví sestupný seznam projektů dle jednotlivých fichí (s uvedením
celkových přidělených bodů jednotlivými hodnotili a součtem bodů za 3
hodnocení) – zodpovídá předseda VK
 v případě shodnosti bodů u projektů ve stejné fichi se postupuje dle pravidla
popsaného ve fichi – popíše se v sestupném seznamu
 sestupný seznam podepíše předseda VK

2. výběr projektů k financování
 sestupný seznam je předán radě MAS – ta definitivně schválí podporované
projekty vzhledem k alokaci financí na výzvu a vzhledem k % rozložení
financí na fiche dle SPL a dle pořadí stanoveném VK, rada MAS má pravomoc
přesunout finance do fichí tak, aby čerpání bylo co nejefektivnější (nečerpané
nebo nedočerpané finance z fiche může rada přesunout do fichí z převisem
projektů nebo rozhodnout, že budou použity v další výzvě)
 seznam schválených projektů ze strany MAS je bezprostředně zveřejněn na
www stránkách MAS a výsledek je písemně sdělen všem žadatelům (sděleny
body za jednotlivé preference – součet za 3 hodnocení a zároveň sděleny
závazky spojené s udělenými body
 všechny složky projektů jsou předány na projektovým manažerem na RO
SZIF, který definitivně schvaluje projekty k financování (v termínech
vyhlášených ministrem zemědělství)
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