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Harmonogram výběru MAS 

• 21. 5. 2014 schválena Metodika pro standardizaci 

 

• 5. 8. 2014 se předpokládá schválení MPIN 

 

• 24. 11. 2014 – 22. 5. 2015 příjem žádostí o standardizaci MAS 

 

• leden/únor 2015 – schválení programů ze strany EK 

 

• únor/březen 2015 – červen/červenec 2015 příjem strategií MAS 

 

• leden/únor 2016 – schválení strategií 
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Pojmy 

• MAS – partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, buď 
spolek nebo organizační složka právnické osoby vykonávající 
partnerství na základě smluv 

 

• Žadatel o standardizaci – subjekt, který podal žádost o 
standardizaci 

 

• Partner MAS – v případě spolku je to člen, v případě ústavu, o.p.s. 
a z.s.p.o. je to osoba začleněná do organizační složky na základě 
smlouvy 

 

• SCLLD – strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

 

• Zájmová skupina – tvořena partnery, kteří jsou cíleně zaměření na 
určitou problematiku. MAS vymezí zájmové skupiny v souladu s 
SCLLD 
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Územní působnost 

• Území je celistvé. Izolované celky jen v těchto případech: 

– vojenské újezdy 

– katastrální území obce není ucelené 

– území je rozdělení obcí s více než 25 tis. obyvateli 

– území bylo schváleno již v období 2007-2013 a mezeru netvoří 

více než 2 obce 

• 10 tis. – 100 tis. obyvatel bez měst nad 25 tis. obyvatel  

(k 1. 1. 2014) 

• Nejsou překryvy. 

• Obce schválí zařazení do území působnosti MAS, tím 

nevznikají finanční závazky. 
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Místní akční skupina 

• Na rozhodovací úrovni nezastupuje ani veřejný sektor ani 

žádná ze zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv. 

 

• Partneři na území MAS prokazatelně působí. 

 

• Otevřené partnerství, podmínky pro přistoupení jsou součástí 

stanov, statutu či zakládací listiny a jsou zveřejněny. 

 

• Minimální počet partnerů je 21, minimální počet partnerů vůči 

počtu obyvatel je 1:2000. 

 

5 



Orgány MAS 

• MAS má vlastní orgány – nejvyšší, rozhodovací, výběrový a 

kontrolní 

• Jeden partner může být kromě nejvyššího členem pouze 

jednoho povinného orgánu 

• NEJVYŠŠÍ ORGÁN 

– tvořen všemi partnery, žádná ze zájmových skupin nemá více 

než 49 % hlasovacích práv 

– hlasovací právo partnerů nemusí být rovné 

– nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků  

a provádění SCLLD (lze delegovat) 

– schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS 
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Orgány MAS 

• ROZHODOVACÍ ORGÁN 

– členové orgánu voleni z partnerů, při hlasování max. 49 %, jsou 
svéprávní a bezúhonní 

– hlasovací právo je rovné 

– schvaluje výzvy, vybírá projekty a stanovuje výši alokace na základě 
návrhu výběrového orgánu 

• VÝBĚROVÝ ORGÁN 

– členové na území MAS působí, při hlasování max. 49 %, jsou 
svéprávní a bezúhonní 

– mandát je na jeden rok, opakované zvolení je možné 

– hlasovací právo je rovné 

– stanovuje pořadí projektů na základě objektivních kritérií 

• KONTROLNÍ ORGÁN 

– členové orgánu voleni z partnerů, jsou svéprávní a bezúhonní 

– projednává výroční zprávu 

– nahlíží do účetních knih a jiných dokladů 

– monitoring  a evaluace SCLLD 
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Kancelář MAS 

• Žadatel má vedoucího zaměstnance MAS v pracovně 

právním vztahu 

 

• MAS má internetové stránky, které obsahují minimálně 

– zřizovací dokumenty 

– seznam partnerů MAS 

– adresa sídla a kanceláře, konzultační hodiny a kontaktní osoba, 

– mapa územní působnosti 

– výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS 

– seznam členů povinných orgánů 
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Institucionalizace MAS 

• žadatel je spolek, ústav, o.p.s. nebo z.s.p.o. 

 

• vede účetnictví dle zákona 

 

• Nejhůře hodnocení B v hodnocení Finančního zdraví  

a zhodnocení personální a majetkové propojenosti 

 

• Kompetence a způsob jednání orgánů jsou definovány ve 

stanovách nebo zakládací listině či statutu a respektují 

principy metody LEADER 
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Podmínky MPIN 

• plnění podmínek standardizace po celé období 

• nepřijímá odměny či dary za projekty 

• eviduje finanční a věcné dary v hodnotě nad 1000 Kč 

• zveřejňuje zápisy z jednání povinných orgánů 

• zveřejňuje přehled pracovních skupin včetně statutu, členů a 

zápisů 

• informuje veřejnost o plnění SCLLD 

• konzultace poskytuje zdarma 

• Při výběru projektů je min. 50 % hlasů z neveřejné sféry 

• změna územní působnosti pouze v rámci střednědobého 

hodnocení 
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Děkuji Vám za pozornost 
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