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Dokládání příloh k výběrovému/ zadávacímu řízení 

 

- Žadateli bude přes email zaslána jejich aktuální verze žádosti v termínu od 2. – 3. 10. 2017 

(pro zajištění správně použité verze žádosti) 

 

- Žadatel předloží na MAS dokumentaci v termínu do 63. kalendářního dne od data 

zaregistrování  žádosti o dotaci (=ŽoD) na RO SZIF (tedy od 31. 8. 2017)  

 

 

 žadatelé, kteří budou chtít konzultovat změnu žádosti s MAS -  od 3. 10. 2017 

nejpozději do 20. 10. 2017 

 

 předání dokumentace v elektronické podobě na MAS ORLICKO, z.s. (VŘ + upravená 

žádost o dotaci) od 20. 10. 2017 - NEJPOZDĚJI do 2. 11. 2017 

 doporučujeme žadatelům předkládat přílohy v dostatečném předstihu 

v předem domluvený termín !!!)  

 v  případě, že v žádosti nebudou provedeny žádné změny, je nutné, aby 

žádost byla opět zkontrolována a nově podepsaná el. podpisem na MAS) 

 výběrové řízení je nutné zpracovat dle příručky -  
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-

2014/verejne-zakazky/aktualizace-prirucky-pro-zadavani.html 

 

- Žadatel zašle dokumentaci přes Portál Farmáře na RO SZIF do 70. kalendářního dne od data 

zaregistrování ŽoD na RO SZIF = NEJPOZDĚJI do 9. 11. 2017 

 dokumenty k VŘ včetně zkontrolované a ověřené žádosti podepsanou el. podpisem  

 
Činnost MAS ORLICKO, Z.S. poskytovaná žadatelům: 
  

 zkonzultuje s žadatelem výsledek VŘ / dopad do rozpočtu žádosti  

 pokud dojde ke změně žádosti / rozpočtu žádosti/ provede žadatel její opravu a MAS ji ověří 

elektronickým podpisem  

 MAS neprovádí kontrolu výběrového řízení žadatele  

 problematika veřejných zakázek představuje samostatnou „odbornou disciplínu“  

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/verejne-zakazky/aktualizace-prirucky-pro-zadavani.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/verejne-zakazky/aktualizace-prirucky-pro-zadavani.html
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 konzultace a kontrola VŘ není dle Pravidel, kterými se MAS řídí při administraci výzev 

zařazena do aktivit poskytovaným žadatelům  

naše stanovisko / doporučení / rada v této věci nemá pro potřeby žadatele v 

diskusi se SZIF žádnou váhu  

nemůže tuto službu financovat (pojištění, „odborný“ zaměstnanec, …)  

 doporučujeme konzultovat s RO SZIF – např. kontaktujte: Ing. Jan Kodytek - 

Jan.Kodytek@szif, 734 261 331 nebo Irena Nerudová – Irena.Nerudova@szif.cz, 734 261 332) 

 

V případě jakýkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat 

 

Alice Brožková 
projektová manažerka, PRV 
735 755 724 
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