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Metodický výklad podmínky č.3, kapitoly 6 Specifické části Pravidel, 

kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV – 

Opatření IV.1.1 Místní akční skupina 
 

Znění  podmínky: 

Specifická část, Kapitola 6. Další podmínky 

3) MAS (včetně jejích pracovníků a FO nebo PO, které jsou s MAS v rámci realizace 

SPL v pracovně právním či smluvním vztahu) si nesmí vůči žadateli nárokovat odměnu či 

jinak definovanou částku (a to i z přiznané dotace)  za zpracování či administraci projektu, 

který bude stejnou MAS administrován a hodnocen v opatření IV.1.2.; X, v dalším případě Z. 

 

Metodický výklad: 

Tato podmínka znamená: 

 

1. Zamezení dvojího financování, tj.: 

Pokud má zaměstnanec MAS (na plný i částečný úvazek, na pracovní smlouvu, 

dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti) v rámci realizace SPL (tj. jsou-

li tyto mzdové náklady zaměstnance financovány z opatření IV.1.1.) ve své pracovní 

náplni činnosti související s přípravou, zpracováním  a/nebo administrací projektů 

konečných žadatelů (nebo obdobnou činnost), nesmí si on ani jeho zaměstnavatel 

nárokovat odměnu od konečného žadatele za zpracování nebo administraci projektů 

nebo za související poradenství v rámci dotyčné MAS. Totéž platí pro fyzické a 

právnické osoby, které mají s MAS smluvní vztah (např. mandátní smlouva, smlouva 

o dílo apod.) v rámci realizace SPL (tj. jsou-li výdaje vyplývající ze smluvního vztahu 

financovány z opatření IV.1.1.), jehož předmětem je činnost související s přípravou, 

zpracováním a/nebo administrativou projektů konečných žadatelů (nebo obdobnou 

činnost), nesmí si nárokovat odměnu od konečného žadatele. Tuto podmínku 

doporučujeme MAS uvádět do smluv uzavíraných s pracovníky MAS a dotčenými 

dodavateli (např. formou tzv. konkurenční doložky).  

 

a zároveň 

 

2. Zajištění objektivního hodnocení žádostí/projektů a zamezení střetu zájmů, tj.: 

osoba, která zpracuje pro žadatele opatření IV.1.2. konkrétní Žádost o dotaci nebo 

některou z jejích příloh, se nemůže dále podílet na bodovém hodnocení a výběru dané 

Žádosti o dotaci.  


