
Postup výběru projektů 

(výtah ze Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí) 

 

• Způsob bodování v návaznosti na  preferenční kriteria    

Výběrová komise je oprávněna provádět bodování, je – li přítomna alespoň polovina jejích členů. 
V případě, že bude prováděno hlasování, rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů, v případě 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výběrové komise. 

Při příchodu na zasedání výběrové komise svým podpisem na prezenční listině potvrzuje každý člen své 
čestné prohlášení o nezaujatosti a nestrannosti. Nezaujatost znamená, že člen komise není nijak svázán 
s příslušným žadatelem – není členem jeho orgánu (starosta, člen zastupitelstva, člen správní rady nebo 
dozorčí rady apod.), není jeho rodinným příslušníkem apod. Dále pak hodnotitel nemůže být stejným 
způsobem svázán ani se zpracovatelem projektu (žádosti). Každý člen výběrové komise po vylosování 
(přidělení) projektu k bodování je povinen na tuto případnou skutečnost (střet zájmů) upozornit osobu, 
která zajišťuje přidělování projektů k bodování a nesmí takovýto projekt ani ostatní projekty v dané fichi 
bodovat. Výjimka je možná pouze v případě, že projekty z dané fiche by mohl hodnotit pouze velmi 
omezený počet členů výběrové komise a objektivní obodování by tímto způsobem bylo nerealizovatelné – 
o tom rozhoduje výběrová komise hlasováním.   

Na začátku zasedání výběrové komise zvolí přítomní členové ze svého středu předsedu, který zodpovídá 
za regulérnost hodnocení a výběru projektu, řídí zasedání komise a podepisuje předepsané doklady. 

Projekty, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti předkládá výběrové komisi ředitel  
MAS nebo jiný jím pověřený zaměstnanec MAS. 

Bodování projektů provádí výběrová komise MAS dle preferenčních kriterií uvedených v příslušné Fichi. 
Bodování se provádí v rámci každé Fiche zvlášť. Preferovaným způsobem bodování je ten, že všichni 
členové výběrové komise provádí bodování všech projektů. V případě, že počet bodovaných projektů bude 
neúnosně vysoký (takový, že by výběrová komise nestihla provést bodování během jednoho dne) 
rozhodnou členové komise hlasováním, zda se zasedání výběrové komise prodlouží do následujícího dne 
nebo zda budou členové bodovat pouze omezený počet projektů. Je možno stanovit způsob, že např. 
jedna polovina členů bude bodovat poloviční počet projektů a druhá polovina členů zbývající projekty. 
Vždy však musí být dodrženo, že každý projekt bude bodován alespoň dvěma členy výběrové komise. 
Přidělení projektů jednotlivým členům k bodování se v tomto případě provede losováním. 

Po obodování se u každého projektu sečtou přidělené body od členů výběrové komise a vydělí se počtem 
členů výběrové komise, kteří daný projekt bodovali. Takto vypočtená hodnota bodů představuje konečný 
počet bodů přidělených danému projektu. 

• Postupy při výběru projektů 

Po obodování projektů roztřídí předseda výběrové komise spolu s ředitelem (nebo pověřeným 
pracovníkem) MAS projekty dle příslušných fichí. V rámci jednotlivých fichí stanoví pořadí projektů 
sestupně dle přidělených bodů s uvedením požadované částky dotace u každého projektu. V případě 
shodného počtu bodů u jednoho projektu jsou upřednostněny projekty způsobem, který je uveden 
v příslušné fichi. V daném pořadí se provedou mezisoučty požadovaných dotací a projekty, jejichž součet 
požadovaných dotací je nižší než stanovená finanční částka na dané Fiche v dané  výzvě jsou vybrány 
k podpoře.  

O naložení se souhrnnou zbývající částkou z jednotlivých Fichí rozhodne výběrová komise hlasováním. 
Hlasovat nesmí člen komise, který by tím porušil čestné prohlášení o nezaujatosti a nestrannosti. Zbývající 
finanční částka může být přidělena pouze žadateli, jehož projekt se umístil jako první nevybraný 
v kterékoliv fichi, avšak tak, aby byla pokryta vždy v plné výši požadovaná dotace na projekt. Pokud po 
výběru dalšího projektu není zbývající částka vyčerpána, výše uvedený postup se opakuje. V případě, že 



tímto způsobem nebude možno zbývající částku vyčerpat, převádí se automaticky do další výzvy 
v příslušném nebo následujícím roce.  

Po provedení výběru projektů předává MAS vybrané žádosti na RO SZIF spolu se seznamem 
vybraných/nevybraných žádostí výběrovou komisí MAS.     

 


