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TÉMA
„Uplatňování principu LEADER, organizační struktura MAS
a proces výběru projektů, využití MAS jako platformy pro
různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje“

Partnerské MAS:
MAS Chrudimsko, z.s.
Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.
MAS ORLICKO, z.s.
MAS Region Kunětické hory, z.s.
MAS Železnohorský region, z.s.

- nová MAS
- nová MAS
- MAS realizující SPL
- MAS nerealizující SPL
- MAS realizující SPL

OBSAH METODIKY
1. Zdůvodnění spolupráce a výběr tématu, včetně představení jednotlivých MAS a jejich
historie

2. Uplatňování principu LEADER
3. Analýza stávajícího stavu organizačních struktur MAS
4. Analýza procesu výběru projektů

5. MAS jako platforma pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje
6. Doporučení

UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPU LEADER
1. Působit v území jako koordinační prvek, který podává informace, iniciuje rozvojové aktivity,
oslovuje subjekty, informuje je a nabízí jim možnost zapojení se do rozvoje území.

2. Působit v území jako facilitátor aktivit, který propojuje vhodné partnery, iniciuje a napomáhá
vytváření nových partnerství a při jejich naplňování napomáhá aplikaci efektivních postupů.
3. Upevňovat soudržnost území MAS a iniciovat aktivity vedoucí k snižování disparit
a vytváření kompaktního území ve všech oblastech rozvoje.

4. Prosazovat strategické a územní plánování pro vytvoření předpokladu udržitelného
využívání území.

ANALÝZA PROCESU VÝBĚRU PROJEKTŮ
doporučení pro nastavení transparentních postupů při procesu
výběru projektů
1. V preferenčních kriteriích stanovit zvýhodnění pro prvožadatele za účelem podpoření více
žadatelů v jednotlivých fichích.
2. U preferenčních kriterií zajistit možnost škály bodování (stupnice 1 až X, případně 1-3-5-...
X) z důvodu jemnějšího odlišení hodnocení jednotlivých projektů.
3. Rozhodné kriterium pro výběr projektů „na čáře“ nerealizovat časem podání žádosti o dotaci.
Zejména s ohledem na možnost použití rezervace termínu pro podání žádosti a zajištění
časové nediskriminace pro naplnění rovného přístupu ke všem žadatelům.

4. U všech fichí je vhodné nastavit minimální počet bodů, který musí každý projekt získat, aby
byly podpořeny pouze kvalitní projekty a nedocházelo k podpoře projektů pouze z důvodu
nevyčerpané finanční alokace dané fiche.

5. MAS má za úkol zveřejnit a propagovat výzvu v maximální možné míře pro zajištění
informovanosti žadatelů a zajištění transparentnosti výběru projektů.
6. Pro zajištění bezproblémového průběhu administrace (po podpoření žádosti o dotaci)
vyžadovat přílohy dodávané až po případném výběru projektu o dotaci již při prvotním
podání žádosti. I s ohledem na poskytnutí co nejvíce relevantních informací pro hodnotitele.

7. Od žadatelů vyžadovat potvrzení od stavebního úřadu, že na jejich projektový záměr
(v případě stavebních prací) nevyžaduje místně příslušný stavební úřad stavební povolení,
ohlášení nebo jiné vyjádření stavebního úřadu. Hodnotitelé mají přehled o rozsahu projektu
a nedochází k zakázaným změnám v průběhu realizace projektu.
8. Za účelem naplnění nezávislého hodnocení je dobré zapojit i hodnotitele z nezávislých
území – sousední MAS apod., pokud tuto možnost dovoluje daný program.
9. U každé žádosti o dotaci zajistit nejméně 2 nezávislá hodnocení. Při rozdílu větším než 20 %
preferenčních bodů zajistit ještě třetí hodnocení. Přičemž výsledné hodnocení tvoří dvě k
sobě bližší.

10. Všichni hodnotitelé jsou před hodnocením projektů v každé výzvě dostatečně proškoleni
a seznámeni se svými povinnostmi a se všemi materiály potřebnými k hodnocení.
11. Před každým hodnocením projektů podepíše hodnotitel čestné prohlášení o nepodjatosti
a povinnosti nahlásit případný střet zájmů pro naplnění rovného přístupu a transparentnosti
hodnocení projektů.
12. Pro prezentaci realizovaného projektu, prezentaci programu, ze kterého byl projekt
podpořen, i pro prezentaci MAS požadovat po příjemcích dotace publicitu i nad rámec
povinné publicity.
13. Příjemci dotace v určitém časovém odstupu po realizaci projektu dodají zprávu o využití
projektu s fotodokumentací, aby se s ní mohli seznámit všichni členové dané MAS. Materiál
může být využit také pro případné propagační materiály MAS.
14. MAS zpracuje směrnici pro případné odvolání žadatele, ve které informuje žadatele
o potřebných krocích a lhůtách. Kancelář MAS je žadateli nápomocná i při jednání
s nadřízenými orgány.

MAS JAKO PLATFORMA PRO RŮZNÉ AKTIVITY V
OBLASTI REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
1. Vytvářet podmínky pro podporu regionálního školství.
2. Pracovat na propojení subjektů regionu: propojit producenty, řemeslníky se školami
a neziskovými organizacemi.
3. Účastnit se výstav a veletrhů, např. HolidayWorld nebo GO-REGIONTOUR, což zvýší
povědomí o regionu pro turisty.

Děkujeme za pozornost

