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 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST  
 

MAS Bohumínsko využívá pro účely implementace strategie programové rámce, ve kterých budou 

realizovány jednotlivé integrované projekty. Programové rámce definují realizaci části strategie 

prostřednictvím jednoho z dotačních programů podporovaných z fondů EU, v nichž je podporováno 

využívání integrovaného nástroje místních akčních skupin (CLLD). 

Postupy uvedené v implementační části SCLLD budou monitorovány v MS2014+, vyhodnocování bude 

probíhat na úrovni MAS minimálně dvakrát ročně a výsledky budou zohledněny v dalším postupu 

realizace strategie. 

 

 1.1  POPIS ŘÍZENÍ VČETNĚ ŘÍDICÍ A REALIZAČNÍ STRUKTURY MAS  

Způsob řízení včetně organizačního schématu 

Způsob řízení MAS Bohumínsko je dán kompetencemi jednotlivých povinných orgánů. Organizační 

strukturu MAS tvoří povinné orgány, kde valná hromada je nejvyšším orgánem tvořeným všemi partnery 

MAS. Programový výbor je rozhodovacím orgánem, kontrolní komise působí jako kontrolní a 

monitorovací orgán a výběrová komise jako výběrový orgán. Součástí organizační struktury je  kancelář 

MAS. 

 
Obrázek 1: Organizační schéma 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Organizační struktura je dána základními standardy práce MAS, ze kterých implementační část SCLLD 

vychází. Složení povinných orgánů, jejich statuty a jednací řády jsou v souladu s požadavky stanovenými 

Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020. V závěru roku 
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2015 obdržela Místní akční skupina Bohumínsko Osvědčení o splnění standardů MAS.  

 

Kompetence povinných orgánů MAS 

Kompetence povinných orgánů MAS, jejich úkoly, povinnosti a odpovědnosti ve vztahu k SCLLD jsou 

dány zejména stanovami MAS, které schvaluje valná hromada a dále statuty a jednacími řády 

jednotlivých povinných orgánů.  

 

Valná hromada 
Jako nejvyšší orgán spolku, je tvořena všemi členy MAS Bohumínsko, přičemž veřejný sektor ani žádná 

ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Řídí se Statutem a jednacím řádem 

valné hromady. Do kompetence valné hromady spadá zejména: 

- zřízení povinných orgánů MAS, a to rozhodovacího orgánu (programový výbor), kontrolního 

orgánu (kontrolní komise) a výběrového orgánu (výběrová komise), 

- schválení svého statutu a jednacího řádu a statutů a jednacích řádů ostatních povinných orgánů 

MAS (programového výboru, kontrolní komise, výběrové komise),  

- schvalování SCLLD,  

- nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti 

MAS Bohumínsko,  

- volba členů povinných orgánů MAS Bohumínsko - počet členů orgánů, jejich působnosti a 

pravomoci, nominuje kandidáty na funkci předsedy a místopředsedy Programového výboru z řad 

zvolených členů.  

 

Programový výbor  
Programový výbor MAS Bohumínsko (dále také jen „Výbor“) je kolektivním rozhodovacím a statutárním 

orgánem spolku, jeho členové jsou voleni z řad členů MAS Bohumínsko, přičemž členové výboru 

zastupující veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích 

práv ve výboru. Výbor řídí a koordinuje činnost spolku v období mezi valnými hromadami. Výbor 

rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady. Programový 

výbor jako rozhodovací orgán postupuje dle schváleného Statutu a jednacího řádu programového výboru 

a plní kompetence svěřené mu Valnou hromadou MAS: 

- schvaluje způsoby hodnocení a výběr projektů, zejména výběrových kritérií pro výběr projektů, 

- schvaluje vnitřní předpisy MAS (mimo statuty a jednací řády valné hromady a povinných orgánů 

MAS, tj. programového výboru, kontrolní komise a výběrové komise),  

- rozhoduje o uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro 

realizaci SCLLD (manažer MAS), 

- schvaluje výzvy k podávání žádostí o podporu, 

- vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrové komise, 

- rozhoduje o spolupráci na národní a mezinárodní úrovni, 

- rozhoduje o vytvoření zájmových skupin. 

 

Kontrolní komise  

Je povinným kontrolním orgánem MAS Bohumínsko, řídí se Statutem a jednacím řádem kontrolní 

komise a plní rovněž funkci orgánu pro monitoring a hodnocení projektů realizovaných v rámci SCLLD. 

Do kompetence kontrolní komise spadá zejména: 

- kontrola dodržování stanov a vnitřních předpisů MAS, 

- dohlížení na to, zda MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS 

a SCLLD,  

- kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání 

žadatelů proti výběru MAS,  

- provádí monitoring a hodnocení SCLLD  - zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu 

orgánu (programovému výboru) indikátorový a evaluační plán SCLLD. 

 

Výběrová komise  
Je povinným výběrovým orgánem MAS Bohumínsko. Výběrová komise se řídí Statutem a jednacím 

řádem výběrové komise, hodnotí a provádí výběr projektů na základě objektivních kritérií nastavených 

http://mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/62/soubory/mas-bohuminsko-splnila-podminky-pro-standardizaci-3-3.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/5/soubory/zrizovaci-dokumenty-2-40.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/10/soubory/organy-mas-2-112.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/10/soubory/organy-mas-2-112.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/10/soubory/organy-mas-2-112.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/10/soubory/organy-mas-3-66.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/10/soubory/organy-mas-3-66.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/10/soubory/organy-mas-2-68.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/10/soubory/organy-mas-2-68.pdf
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Programovým výborem MAS Bohumínsko. Doporučuje pořadí projektů k realizaci dle jejich přínosu k 

realizaci záměrů a cílů SCLLD a předkládá tento návrh ke schválení Výboru MAS Bohumínsko.  

Valná hromada zmocnila programový výbor k provádění operativních změn a doplňků jednacího řádu 

výběrové komise, zejména s ohledem na požadavky řídících orgánů jednotlivých programových rámců na 

odbornost členů výběrové komise a také zpřesňování podmínek k zamezení střetu zájmů a stanovení 

etického kodexu hodnotitelů výběrové komise. 

 

Kancelář MAS Bohumínsko  
Je výkonnou administrativní jednotkou, která realizuje činnosti k naplnění poslání MAS Bohumínsko. 

Kancelář plní pokyny Výboru a zodpovídá Výboru. V čele kanceláře stojí vedoucí zaměstnanec pro 

realizaci SCLLD (dále jen „Manažer MAS Bohumínsko“), který je s MAS Bohumínsko v pracovně 

právním vztahu. Manažer MAS řídí práce na realizaci SCLLD, plní věcné úkoly uložené mu usnesením 

programového výboru a přímo řídí projektové manažery MAS zodpovědné za jednotlivé programové 

rámce. 

 

Obecné povinnosti MAS jako nositele CLLD 

Nositelem strategie CLLD je Místní akční skupina (čl. 34 nařízení č. 1303/2013). MAS musí dodržovat a 

plnit povinnosti vyplývající z Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014–2020, 

schválené usnesením vlády ČR ze dne 21. 5. 2014 č. 368, včetně jejích následných schválených změn 

(dále také „Metodika standardizace MAS“):  
 

1. MAS je povinna plnit podmínky vyplývající z kapitoly 3.3 Standardy pro přijatelnost MAS (s 

výjimkou podmínky 3.3.5.3.) Metodiky standardizace MAS a to od vydání „Osvědčení o splnění 

standardů MAS“ po celé programové období 2014 – 2020.  

2. MAS nesmí přijímat odměny, dary či jinak definované příjmy za poradenství, zpracování či 

administraci projektů, které jsou následně administrovány příslušnou MAS.  

3. MAS musí evidovat finanční a věcné dary v hodnotě nad 1 000 Kč. Veškeré dary mohou být 

přijímány pouze za konkrétním účelem, který musí být v darovací smlouvě specifikován. Seznam 

dárců a přijatých darů týkajících se SCLLD zveřejňuje MAS ve výroční zprávě o činnosti a 

hospodaření MAS. 

4. MAS zveřejňuje zápisy z jednání povinných orgánů.  

5. MAS zveřejňuje aktuální přehled pracovních skupin, seznamu jejich členů, zápisů z jednání nebo 

zpráv o jejich činnosti a kontaktních osobách.  

6. MAS minimálně 1x za rok informuje veřejnost o plnění SCLLD.  

7. Konzultace v souvislosti s implementací SCLLD jsou kanceláří MAS poskytovány zdarma. 

8. Při rozhodování o výběru projektů náleží nejméně 50 % hlasů partnerům, kteří nezastupují veřejný 

sektor.  

9. Změna územní působnosti MAS je možná pouze v rámci střednědobého hodnocení SCLLD (mid-

term evaluace).  

10. Povinná účast nositele CLLD na kontrolách na místě projektů, pokud si to ŘO vyžádá.  

11. Povinné informování ŘO o termínech jednání výběrových komisí MAS a zvaní na jednání.  

12. Povinná podpora příjemců při zpracovávání zpráv o realizaci projektů.  

 

Úkoly místní akční skupiny:  

- prezentování SCLLD Regionální stálé konferenci, včetně jejích aktualizací,  

- zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a provádění projektů, včetně jejich 

schopností v oblasti projektového řízení,  

- vypracování nediskriminačního a transparentního výběrového řízení a objektivních preferenčních 

kritérií pro výběr projektů, jež brání střetu zájmů a jejich předložení ke schválení ŘO (v případě 

PRV schvaluje tato kritéria pouze SZIF), a dále zajištění, aby nejméně 50 % hlasů při 

rozhodování o výběru projektů měli partneři, kteří nezastupují veřejný sektor; výběr projektů 

musí probíhat na základě písemného postupu,  
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- při výběru projektů zajišťování jejich souladu se SCLLD tím, že stanoví jejich pořadí podle 

přínosu těchto projektů k plnění záměrů a cílů strategie,  

- příprava a zveřejňování výzev na úrovni MAS (tzv. “výzev MAS“) k podávání žádostí o podporu 

včetně vymezení kritérií výběru,  

- přijímání a hodnocení (formálních náležitostí, přijatelnosti a věcné hodnocení) žádostí o podporu,  

- výběr projektů k realizaci a stanovení výše podpory,  

- zajištění administrace SCLLD a projektů vybraných k realizaci v rámci jednotlivých programů,  

- sledování plnění SCLLD,  

- sledování podporovaných projektů (evaluace),  

- vykonávání zvláštních hodnotících činností souvisejících s touto strategií (monitoring, evaluace). 

Pro zajištění tohoto úkolu bude mít nositel CLLD přístup do MS2014+ včetně možnosti tvorby 

sestavy projektů realizovaných v rámci své SCLLD,  

- realizace animačních aktivit směřujících k naplňování SCLLD, s cílem usnadnit výměnu 

informací mezi zúčastněnými stranami,  

- propagace SCLLD, informování o SCLLD,  

- usnadňování výměny informací mezi místními aktéry a koordinace aktivit místních aktérů 

směřujících k naplňování SCLLD,  

- podporování potenciálních příjemců v rozvíjení projektových záměrů a přípravě žádostí 

směřujících k naplňování SCLLD.  

 

Implementační proces  

MAS Bohumínsko bude v rámci procesu implementace této strategie plnit zejména následující úkoly: 

- animace území včetně iniciace projektů, 

- vyhlašování výzev, hodnocení a výběr projektů,  

- spolupráce mezi MAS a realizace projektů, 

- průběžný monitoring a evaluace. 

 

 

POPIS POSTUPŮ PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV MAS, HODNOCENÍ A VÝBĚR 

PROJEKTŮ S UVEDENÍM PLÁNOVANÉ PERSONÁLNÍ KAPACITY  
 

Postupy zahrnují všechny kroky MAS od vyhlášení výzvy MAS, postupy administrace žádostí o podporu 

v průběhu hodnocení a výběru a posuzování změn projektů až do skončení období udržitelnosti projektu 

konečného příjemce. Postupy jsou dány vnitřní směrnicí MAS, kterou schvaluje Programový výbor:  

- garantuje, že procesy uvnitř jsou transparentní na úrovni hodnocení, výběru i schvalování, 

- garantuje, že procesy zamezují střetu zájmů a jsou v souladu s etickým kodexem, 

- popisuje administrativní postupy, 

- obsahuje popis postupů pro administraci klíčových projektů MAS (pokud jsou), 

- obsahuje postup, jak bude zajištěno hodnocení souladu projektů s SCLLD, 

- popisuje zajištění auditní stopy (archivace příslušných dokumentů zejména na úrovni jednání 

povinných orgánů MAS).   

Programový výbor rovněž schvaluje  personální zajištění kanceláře MAS, počet pracovníků MAS a 

jejich rozdělení kompetencí.  
 

Zásady postupů pro vyhlašování výzvy MAS a procesy schvalování integrovaných projektů 

SCLLD  

1. Řídicí orgán, resp. platební agentura SZIF (dále jen ŘO) vyhlásí průběžnou výzvu na předkládání 

žádostí o podporu v rámci CLLD, ve které může stanovit určité společné prvky výzev MAS, 

postupů a hodnoticích kritérií (principy pro tvorbu hodnoticích kritérií, případně vylučovací kritéria 

zajišťující soulad s programem). 
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2. Kancelář MAS připraví výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu projektů realizovaných v 

rámci  SCLLD. Výzva musí být v souladu se stanoveným rozsahem údajů ŘO, které podléhají 

kontrole s ohledem na zajištění řádné a transparentní administrace integrovaných projektů SCLLD. 

Ve výzvě MAS je uveden přesný popis způsobu výběru projektů a v případě PRV je také vymezena 

alokace na jednotlivé Fiche SCLLD vyhlášené výzvy MAS. Výzva rovněž obsahuje kritéria pro 

hodnocení a výběr integrovaných projektů MAS stanovená s důrazem na soulad projektu s SCLLD a 

příslušným programem (soulad s podmínkami stanovenými ve výzvě ŘO) a je v souladu s principy 

pro určení hodnoticích (preferenčních) kritérií MAS ve schválené SCLLD. 

Pokud ŘO stanovil ve výzvě ŘO některá kritéria jakožto povinná, kancelář MAS je musí do návrhu 

kritérií začlenit, včetně kritérií doporučujících, jejichž prostřednictvím lze naplnit principy stanovené 

ve výzvě ŘO. Ke každé výzvě MAS bude navázána jedna sada hodnoticích (preferenčních) kritérií.  

3. Po schválení výzvy MAS v Programovém výboru MAS ji kancelář MAS předloží ke kontrole ŘO 

prostřednictvím portálu CSSF14+ monitorovacího systému MS2014+ (resp. Informačního systému 

SZIF (dále také „IS SZIF“) v případě PRV), a to pro každý program zvlášť.  

4. Po kontrole ŘO kancelář MAS vyhlásí výzvu MAS na předkládání žádostí o podporu v rámci 

specifické výzvy ŘO. Kancelář MAS je povinna text výzvy zveřejnit minimálně na internetových 

stránkách MAS (okamžikem vyhlášení výzvy MAS se rozumí její zveřejnění na internetových 

stránkách MAS). Potenciálním žadatelům poskytuje kancelář MAS konzultace zdarma 

k implementaci SCLLD. K vyhlášeným výzvám pořádá kancelář MAS konzultační dny, popř. 

školení pro žadatele. 

5. Žadatelé podávají žádosti o podporu prostřednictvím MS2014+ (resp. ISKP14+), v případě PRV 

prostřednictvím IS SZIF. Pro potenciální žadatele pořádá kancelář MAS konzultační dny, popř. 

školení pro žadatele pro práci v systému MS2014+. 

6. Orgány MAS hodnotí předložené projektové žádosti podle hodnoticích (preferenčních) kritérií 

navržených MAS ve výzvě MAS. Kancelář MAS nejprve provádí základní administrativní 

kontrolu obsahu povinných částí žádosti o podporu projektu (hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti). Následně Výběrová komise MAS provádí věcné hodnocení předložených žádostí o 

podporu podle hodnoticích (preferenčních) kritérií. Na základě bodového hodnocení Výběrová 

komise MAS stanoví pořadí projektů podle jejich přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD a 

souladu s příslušným operačním programem. Na základě doporučení Výběrové komise MAS  

Programový výbor MAS schválí výběr projektů.  

7. ŘO provádí závěrečné ověření způsobilosti vybraných projektů a kontrolu administrativních 

postupů MAS.  

8. ŘO schválí způsobilé projekty v pořadí a ve výši podpory schválené MAS k realizaci 
(ŘO/platební agentura SZIF může schválenou výši podpory snížit, pokud o to požádá žadatel, nebo 

nebudou požadované výdaje způsobilé v plné výši). ŘO nezasahuje do pořadí vybraných způsobilých 

projektů, pouze v případě zjištění nesrovnalostí či porušení administrativních postupů MAS.  

9. Právní akt o poskytnutí/převodu podpory je vydán ze strany ŘO programu, nebo oprávněného 

zprostředkujícího subjektu, přímo žadateli o podporu. 

10. Po celou fázi realizace projektů bude kancelář MAS  žadateli poskytovat odbornou podporu 
pro řádné zajištění administrace projektu (např. konzultace výběrového řízení, změn v projektu, 

žádosti o platbu). Podpora bude poskytována pořádáním konzultačních dnů, popř. školení pro 

příjemce. Realizátor projektů bude mít možnost individuálních konzultací dle potřeby. Veškeré 

konzultace k podpoře administrace projektů budou poskytována zdarma. Projekt bude ukončen 

podáním a schválením žádosti o platbu resp. proplacení dotace. Určený zaměstnanec kanceláře MAS 

se účastní případných kontrol. O úspěšně zrealizovaných projektech bude kancelář MAS informovat 

veřejnost. 

11. Následovat bude provozní fáze projektu a udržitelnost projektu. Po dobu udržitelnosti projektu 

bude kancelář MAS v rozsahu stanovených dotačním programem resp. ŘO zajišťovat administrativní 

podporu příjemci dotace a sledování podpořených projektů. Při této své činnosti bude kancelář MAS 

požadovat součinnost příjemce dotace. 

https://mseu.mssf.cz/
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Postup při administraci klíčových projektů MAS 

MAS Bohumínsko nezvažuje realizaci klíčových projektů, tj. do akčního plánu není žádný klíčový 

projekt zahrnut. V případě potřeby bude v rámci aktualizace/změny strategie zařazena realizace klíčových 

projektů. V tom případě bude postupováno dle následujícího, případně budou tyto postupy dle potřeby v 

rámci aktualizace/změny strategie doplněny. 

Klíčové projekty MAS budou zařazeny do akčního plánu vlastních projektů MAS Bohumínsko. Akční 

plán vlastních projektů MAS bude obsahovat k jednotlivým klíčovým projektům minimálně tyto údaje: 

název projektu, zaměření projektu, vazba na SCLLD, odhadovaný rozpočet a harmonogram, zodpovědná 

osoba nebo orgán MAS. Klíčové projekty MAS pověřená osoba kanceláře MAS a schvaluje je 

programový výbor. V případě hodnocení klíčových projektů MAS bude zajištěno dodržení 

transparentních a nediskriminačních postupů hodnocení a výběru projektů (viz obecné nařízení 

1303/2013, čl. 34 odst. 4 a odst. 3 písm. b). MAS rovněž zajistí soulad s pravidly pro administraci 

klíčových projektů MAS, pokud jsou v řídicí dokumentaci příslušného programu stanovena. 

 

Hodnocení souladu projektu s SCLLD 

Při hodnocení musí projekty splnit podmínku souladu s SCLLD a příslušnou výzvou. Hodnocení souladu 

projektů s SCLLD (a příslušnou výzvou) se provádí pomocí odpovědí na následující otázky: 

- přispívá projekt k naplňování minimálně jednoho specifického cíle SCLLD? 

- lze projekt přiřadit k opatření (fichi) v programovém rámci? 

- lze k projektu přiřadit minimálně jeden indikátor výstupu? 

- je projekt realizován nebo má prokazatelný dopad na území MAS Bohumínska? 

- odpovídá příjemce dotace možným příjemcům dotace uváděným ve výzvě? 

- vyhovují celkové způsobilé výdaje projektu minimální a maximální hranici celkových 

způsobilých výdajů uvedených ve výzvě? 

- vyhovuje téma projektu zaměření výzvy? 

Míra a způsob naplňování cílů SCLLD je hodnocena na základě preferenčních kritérií určených v souladu 

s principy pro určení preferenčních kritérií MAS. Uvedený postup bude případně upraven dle potřeb a 

požadavků jednotlivých ŘO.  

 

Archivace a zajištění auditní stopy 

Archivace a zajištění auditní stopy budou zajištěny v souladu s vnitřními směrnicemi MAS, které 

upravují archivační a skartační řád a oběh dokladů. Směrnice jsou aktualizovány dle platných předpisů a 

potřeb organizace.  

Archivační řád upravuje příjem a ukládání všech písemností a dokumentů, jejich využívání a ochranu. 

Za archivaci písemností odpovídá vedoucí kanceláře MAS, provádí pověřená osoba. Veškeré došlé i 

odeslané písemnosti se zapisují do knihy pošty a po vyřízení ukládají k jednotlivým spisům v příručním 

archivu. Postup oběhu účetních dokladů je uveden v příslušné vnitřní směrnici. Po ukončení 

kalendářního roku resp. projektu se označí názvem spisu, rokem vzniku, skartačním znakem a skartační 

lhůtou a uloží se do archivu, který je vhodně zabezpečen a chráněn proti nepříznivým vlivům.  

Přírůstky do archivu se vedou v archivační knize společně s protokoly příslušného státního archivu. 

Specifický postup je nastaven pro základní dokumentaci spolku, které jsou ukládány do příslušného 

spisu. Na dokumentech jsou uváděny údaje o platnosti a účinnosti (pokud toto charakter dokumentace 

předpokládá). Stanovy, účetní závěrky a další povinně zveřejňované dokumenty jsou předávány k uložení 

do sbírky listin příslušného veřejného rejstříku.  

Dokumenty týkající se členů tj. seznam členů, přihlášky k členství, plné moci jsou ukládány do 

příslušného spisu.  

Dokumentace z jednání povinných orgánů je ukládána do příslušného spisu chronologicky. K 

jednotlivým zasedáním povinných orgánů je pořizován a uložen zápis, pozvánka, prezenční listina a 

případné další výstupy s jednání. Na zápisech je jednoznačně uváděn orgán, kterého se zasedání týká, den 
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konání, program, záznam o průběhu zasedání, usnesení (pokud byla schvalována), jména a podpisy 

zapisovatele a ověřovatele zápisu.  

Skartační řád stanoví jednotný postup pro posuzování a výběr při vyřazování (skartování) písemností, 

které jsou nadále pro činnost organizace nepotřebné. Skartací se oddělují písemnosti trvalé hodnoty od 

písemností již bezvýznamných. Za skartaci odpovídá vedoucí kanceláře, provádí ji pověřená osoba. 

Skartace písemností uložených v archivu se provádí po uplynutí skartační lhůty. Lhůta se počítá od 1. 

ledna následujícího roku po věcném uzavření dané písemnosti. Skartační lhůtu nelze zkrátit. 

V souladu s příslušnými pravidly a metodickými pokyny budou jednotlivé spisy související s realizací 

strategie resp. programových rámců archivovány po stanovenou lhůtu. Účetní a další dokumenty 

vztahující se k výdajům MAS budou archivovány minimálně do roku 2028. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, bude použita pro úschovu delší lhůta. 

Uvedený postup bude případně upraven dle potřeb a požadavků jednotlivých ŘO případně v souladu s 

příslušným metodickým pokynem MMR. 

 

Plánovaná personální kapacita 

Kancelář MAS bude obsazena třemi pracovními pozicemi projektového manažera na dobu neurčitou. Na 

konkrétní projekty budou obsazovány pracovní pozice na dobu určitou, popř. budou sjednávány dohody o 

provedení práce. 

 
Tabulka 1: Pracovní pozice v MAS 

Pracovní 

pozice 

Náplň práce zaměstnanců MAS Bohumínsko Zařazení dle Katalogu prací 

Projektový 

manažer 
MAS 

(vedoucí 

zaměstnanec 
pro realizaci 

SCLLD) 

Je vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD MAS 

Bohumínsko. Komunikuje se zástupci dotčených obcí i s dalším 
partnery v rámci správního  obvodu MAS, objasňuje cíle MAS a 

SCLLD v správním obvodu, identifikuje klíčové aktéry a 

budoucí partnery pro zajištění efektivní realizace SCLLD. 
Přenáší informace do území. Koordinuje činnosti povinných 

orgánů MAS, připravuje pro ně podklady a zodpovídá za 
animaci a implementaci SCLLD. Plní úlohu facilitátora 

(podporuje porozumění a sounáležitost mezi partnery a aktéry v 

území).  
Plní další úkoly spojené s realizací SCLLD. 

Řídí projektové manažery pro programové rámce. Zodpovídá za 

chod kanceláře MAS. 
Zajišťuje animaci OP VVV. 

Obsazení pozice od 1. 1. 2016 na dobu neurčitou. 

2.10.51 REFERENT ROZVOJE 

ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH 
CELKŮ 

2. Tvorba koncepce rozvoje obce 

s rozšířenou působností. 

 

Projektový 
manažer 

(zaměstnanec 

pro 
programový 

rámec IROP) 

Je zaměstnancem pro koordinaci, metodické usměrňování a 

realizaci SCLLD MAS Bohumínsko pro stanovený programový 
rámec (PR), včetně animace a implementace PR.  

Plní další úkoly spojené s realizací SCLLD a programového 

rámce IROP. 
Je podřízen vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD.  

 

2.10.41 REFERENT ROZVOJE 

SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY 
3. Koordinace a metodické 

usměrňování kvality a efektivity 

veřejné správy a veřejných služeb v 
obci s rozšířenou působností. 

Projektový 

manažer 

(zaměstnanec 

pro 
programový 

rámec PRV a 

OPZ) 

Je zaměstnancem pro koordinaci, metodické usměrňování a 

realizaci SCLLD MAS Bohumínsko pro stanovený programový 

rámec (PR), včetně animace a implementace PR.  

Plní další úkoly spojené s realizací SCLLD a programového 
rámce PRV a OPZ. 

Je podřízen vedoucímu zaměstnanci pro realizaci SCLLD.  

 

2.10.41 REFERENT ROZVOJE 

SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY 

3. Koordinace a metodické 

usměrňování kvality a efektivity 
veřejné správy a veřejných služeb v 

obci s rozšířenou působností. 

Projektový 
manažer 

(zaměstnanec 
pro 

zpracování 

MAP) 
 

 

 

Je zaměstnancem pro realizaci zpracování Místního a akčního 
plánu vzdělávání v ORP Bohumín (MAP). Zodpovídá za 

koordinaci s KAP a MAP ORP Karviná a Orlová. 
 

2.10.51 REFERENT ROZVOJE 
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH 

CELKŮ 
2. Tvorba koncepce rozvoje obce 

s rozšířenou působností. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Požadavky na pozici projektový manažer (projednává a schvaluje Programový výbor): 

- vzdělání: VŠ – zaměření ekonomické, veřejná správa, regionální rozvoj,  

- znalost problematiky přípravy a řízení projektů, znalost finančního řízení projektů výhodou, 
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- znalost problematiky podpory ze strukturálních fondů EU, všeobecný přehled v oblasti 

regionální politiky ČR a Evropské unie, 

- zkušenosti s prací na realizaci projektů financovaných ze strukturálních fondů výhodou, 

- organizační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce, 

- uživatelská znalost práce na PC, řidičské oprávnění skupiny B, 

- komunikativní znalost anglického jazyka. 

Požadované doklady: 

- profesní životopis, v němž zájemce uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech, 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 

- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

- osobní dotazník pro účely výběrového řízení a přihláška. 

 
 

POPIS ANIMAČNÍCH AKTIVIT  

Animační aktivity zahrnují všechny činnosti MAS v rámci CLLD mimo administraci projektů konečných 

žadatelů/příjemců. Z obecného hlediska se jedná zejména o: 

- tvorbu a distribuci propagačních a informačních materiálů a předmětů k propagaci strategie a 

MAS ve vztahu k dotčeným operačním programům a Programu rozvoje venkova, 

- osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností s dalšími subjekty z územní působnosti 

MAS např. prostřednictvím workshopů, konferencí, besed a jiných aktivit souvisejících 

s realizací strategie CLLD,  

- pořádání školení a seminářů souvisejících s programovými rámci – semináře pro žadatele a 

příjemce k vyhlášeným výzvám MAS, 

- zveřejňování informací a poskytování konzultací, informačních schůzek apod. 

 

Popis používaných komunikačních aktivit MAS  

Komunikační aktivity MAS směřují zejména k naplnění těchto základních animačních cílů s využitím 

příkladů postupů: 

- k zajištění dostatečné propagace SCLLD jsou využívána zejména místní periodika, internetové 

stránky MAS a propagační materiály o SCLLD; průběžně bude aktualizována webová a 

facebooková stránka MAS a vydáván internetový zpravodaj, který v případě aktuální potřeby 

bude distribuován rovněž v tištěné podobě, 

- informování žadatelů o způsobu výběru projektů je zajištěno zejména podrobným popisem 

v implementační části SCLLD, pořádáním školení a seminářů pro žadatele, poskytováním 

konzultací žadatelům a zveřejněním postupů o způsobu výběru projektů na internetových 

stránkách MAS; pro předávání informací budou sloužit i další v této kapitole uvedené animační 

aktivity, 

- k nastavení procesů a usnadnění výměny informací mezi zúčastněnými stranami je 

využívána komunikace mezi kanceláří MAS a partnery MAS, komunikace mezi partnery 

navzájem a komunikace zástupců partnerů, členů orgánů MAS s širokou veřejností; k usnadnění 

výměny informací budou rovněž využiti členové odborných skupin; 

- koordinace aktivit místních aktérů směřujících k naplňování SCLLD a podpora 

žadatelů/příjemců v rozvíjení projektových záměrů bude zajišťována zejména aktivním 

vyhledáváním potenciálních žadatelů, vedením databáze kontaktů, vytvářením zásobníku 

projektů a koordinací výzev k vytváření synergických efektů mezi programovými rámci. 
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Animace školských zařízení v OP VVV 

Animace školských zařízení v rámci OP VVV přestavuje zvláštní skupinu animačních aktivit a úzce 

souvisí s přípravnou i realizační fází Místních akčních plánů vzdělávání (MAP)1. Jejich obsah je zaměřen 

zejména na: 

- metodickou pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon, 

- zaškolení realizátorů projektů ZŠ/MŠ – školení pro žadatele a příjemce (např. monitorovací 

systém MS2014+, Pravidla pro žadatele a příjemce OP VVV), 

- průběžnou konzultační činnost při realizaci projektu, např. k zadávání veřejných zakázek,  

povinné publicitě, 

- metodickou pomoc ZŠ a MŠ při zpracovávání zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání 

dat do monitorovacího systému,  zajištění správnosti předávaných výstupů,  

- metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti,  

- metodická pomoc při kontrole na místě a při ukončování projektu a přípravě závěrečné zprávy o 

realizaci. 

V rámci zajištění této činnosti budou realizovány zejména semináře a workshopy (dle potřeby), 

individuální konzultace a poradenství (osobní, mailem, telefonicky). MAS osloví všechny ZŠ a MŠ ve 

své územní působnosti. 

 

Animace v oblasti životního prostředí 

Občany Bohumínska trápí stav ovzduší. Vyplynulo to jednoznačně z veřejných setkání s občany i z 

dotazníkového šetření. Za zhoršené ovzduší mohou v obcích na Bohumínsku v topné sezóně z jedné 

třetiny lokální topeniště, zpravidla staré kotle v rodinných domech. Vyplývá to ze zveřejněné interaktivní 

mapy Zdravotního ústavu v Ostravě. Místní akční skupina Bohumínsko proto výměnu kotlů maximálně 

podporuje a v rámci svých animačních činností v území nabízí bezplatné konzultace k tzv. „kotlíkovým 

dotacím“.  

 

 

 

POPIS SPOLUPRÁCE MEZI MAS NA NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ ÚROVNI 

A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE  

Spolupráce s tuzemskými a zahraničními partnery je jednou z činností, která přispívá k naplňování 

poslání MAS. Partnerství je realizováno jak v rovině vzájemné výměny zkušeností, tak v rovině přípravy 

a realizace společných projektů. Tato kapitola se zaměřuje na spolupráci na národní a mezinárodní úrovni 

a přeshraniční spolupráci. 

 

Spolupráce na národní úrovni 

MAS Bohumínsko se ihned po svém vzniku v roce 2012 zapojila do činnosti Krajské sítě NS MAS 

v Moravskoslezském kraji a 14. 5. 2013 se stala členem Národní sítě MAS České republiky.  

V rámci projektu Příprava ISÚ MAS Bohumínsko a opatření III.4.1 Programu rozvoje venkova Získání 

dovedností, animace a provádění byly uzavřeny počátkem roku 2013 smlouvy o spolupráci se zkušenými 

MAS Opavsko a MAS Hlučínsko. V rámci tohoto projektu byly rovněž realizovány v období 1-5/2014 

tzv. tréninkové výzvy pro žadatele k předkládání projektů.  

Spolupráce s většinou MAS Moravskoslezského kraje probíhala v první polovině roku 2015 v rámci 

projektu Vzpomínky na budoucnost - evaluace a monitoring strategického plánování MAS 

Moravskoslezského kraje, a to v rámci opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce.  

V roce 2016 pokračuje spolupráce s MAS na krajské úrovni také v rámci projektu  Podpora Místních 

akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015. 

                                                      
1 MAS Bohumínsko je nositelem zpracování MAP v rámci ORP Bohumín, účastní se zpracování MAP v ORP Orlová a ORP 

Karviná a KAP. 

http://www.ims-msk.cz/mapovy-server
http://www.ims-msk.cz/mapovy-server
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/mas-bohuminsko-podporuje-kotlikove-dotace/63
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/mas-bohuminsko-podporuje-kotlikove-dotace/63
http://www.mas-bohuminsko.cz/foto/web/6/soubory/mapa-uzemni-pusobnosti-3-12.pdf
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/projekt-z-prv-12201252014-iii41/32
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/treninkova-vyzva-152014/18
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/vzpominky-na-budoucnost-162015/35
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/vzpominky-na-budoucnost-162015/35
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/podpora-mas-moravskoslezskeho-kraje-162016/37
http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/podpora-mas-moravskoslezskeho-kraje-162016/37
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O rozvoji spolupráce na místní úrovni s partnery z řad neziskových organizací i podnikatelů svědčí fakt, 

že od založení MAS sedmi obcemi se počet partnerů MAS Bohumínsko rozšířil na současných 29. 

 

Spolupráce na mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce 

Pro MAS Bohumínsko je přirozená spolupráce s polskou MAS LGD Morawskie Wrota s ohledem na 

sousedství území MAS přes hraniční řeku Olši. LGD působí na území obcí Krzyzanowic, Gorzyc a 

Godowa, s kterými rovněž partnersky spolupracují obce MAS Bohumínsko. Pro období 2014 – 2020 se 

území působnosti LGD rozšířila o obce Lubomia, Marklowice i Mszana. V rámci příprav strategií pro 

období 2014-2020 uzavřela MAS Bohumínsko s LGD Morawskie Wrota 27. 9. 2013 Dohodu o 

spolupráci.  

LGD Morawskie Wrota, MAS Hlučínsko a MAS Bohumínsko se dohodly na realizaci projektu 

spolupráce v oblasti životního prostředí, na základě společného jednání dne 27. 10. 2015 v Gorzycích 

uzavřeli partneři Dohodu o budoucí spolupráci.  

 

POPIS ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍ PRO HODNOCENÍ (PRO MONITORING A 

EVALUACI)  

Kontrolní komise jak povinný kontrolní orgán  MAS provádí monitoring a hodnocení SCLLD, 

zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu (programovému výboru) Plán plnění 

integrované strategie (indikátorový a evaluační plán). Do procesu hodnocení mohou být zapojeni i 

další odborníci na evaluaci. Podklady k hodnocení a sledování indikátorů pro monitoring jsou zajišťovány 

zaměstnanci kanceláře MAS nebo externími dodavateli, či ve spolupráci s pracovními skupinami. 

Kontrolní komise dvakrát ročně v rámci své kontrolní činnosti sestavuje Zprávu o plnění integrované 

strategie, která je schvalována programovým výborem a následně zveřejněna. 

Monitoring a evaluace bude prováděna jak na úrovni celé SCLLD (minimálně jednou ročně), tak na 

úrovni jednotlivých Programových rámců (dvakrát ročně). 

 

 

Monitoring a evaluace Programových rámců 

MAS jako nositel integrovaného nástroje (IN) dle navržených specifických cílů v Programovém rámci 

nastavuje indikátory z indikátorových soustav příslušných programů ESI fondů. Metodická konstrukce 

jednotlivých indikátorů je definována v rámci Národního číselníku indikátorů 2014-2020 („NČI 2014+“) 

a v souladu s Metodickým pokynem „Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 

2014–2020“. MAS indikátory využije jako podklad pro Zprávu o plnění integrované strategie.  

Základním nástrojem monitorování je jednotný monitorovací systém pro programové období 2014-2020 

(MS2014+), kde MAS, jako nositel IN monitoruje prostřednictvím modulu Nositel IN v ISKP14+ 

realizaci projektů naplňujících dotčenou integrovanou strategii. Finanční plán integrované strategie a 

plánované hodnoty indikátorů jsou do monitorovacího systému zadávány MAS v rámci žádosti o podporu 

integrované strategie podané na základě výzvy na předkládání integrovaných strategií. Údaji z 

integrovaných projektů realizovaných v rámci IN je sledováno plnění finančního plánu a plánovaných 

hodnot indikátorů.  

MAS jako nositel IN předkládá Zprávu o plnění integrované strategie MMR, a to s půlroční frekvencí 

vždy do 15. 1. (s použitím údajů k 31. 12.) a do 15. 7. (s použitím údajů k 30. 6.) ve struktuře dle tabulky 

v příloze č. 10 MPIN. V případě vrácení Zprávy o plnění integrované strategie k úpravám se 

zdůvodněním výhrad je dána lhůta max. 20 pracovních dnů ke zjednání nápravy.  

 

Monitoring, evaluace celkové strategie 

MAS jako nositel IN monitoruje SCLLD v celkovém kontextu strategie jako IN. Zpráva o plnění 

integrované strategie bude obsahovat i informace o celkovém kontextu IN v rámci strategií dotčeného 

území. Součástí Zprávy bude přehled vývoje realizace strategie, schválených a realizovaných projektů a 

plnění podmínek IN včetně plnění indikátorů, dodržení finančního plánu.  

MAS nastavuje indikátory na úrovni specifických cílů v návrhové části strategie, které vycházejí z NČI 

http://www.morawskie-wrota.pl/
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/dohoda-o-spolupraci-s-lgd-morawskie-wrota/18
http://www.mas-bohuminsko.cz/clanek/dohoda-o-spolupraci-s-lgd-morawskie-wrota/18
http://mas-bohuminsko.cz/foto/redakce/65/soubory/mas-bohuminsko-spolupracuje-s-tuzemskymi-i-zahranicnimi-partnery-2-3.pdf
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(indikátory uvedené k příslušným specifickým cílům v dokumentaci programů, např. v pravidlech pro 

žadatele), anebo stanovuje indikátory vlastní. Indikátory na úrovni specifických cílů strategie jsou 

sledovány mimo MS2014+ a jsou využity pro vlastní monitorování a evaluaci pro potřeby nositele 

integrované strategie. Indikátory na úrovni specifických cílů strategie jsou nezávaznými indikátory a 

nejsou předmětem hodnocení řídicího orgánu.  

Za monitoring a hodnocení SCLLD zodpovídá kontrolní komise, která předkládá zprávu ke schválení 

programovému výboru minimálně jednou ročně s použitím údajů k 31.12. S výsledky je seznamován 

nejvyšší orgán MAS, zpravidla na výroční valné hromadě.  

Na základě hodnocení dosaženého plnění integrované strategie a hodnocení kontextu v rámci regionu 

může nositel SCLLD ve Zprávě o plnění integrované strategie navrhnout změny SCLLD. 

 

Změny integrované strategie 

Řízení o změně schválené SCLLD je zahájeno podáním žádosti o změnu integrované strategie 

prostřednictvím ISKP14+. Žádost o změnu je nutné podat ze strany MAS maximálně do 10 pracovních 

dní od rozhodnutí povinného orgánu MAS dle nastavených postupů o tom, že zjištěné skutečnosti 

zakládají změnu. V případě podání žádosti o změnu postupuje MAS dle dále uvedeného postupu.  

Změny integrované strategie lze rozdělit na podstatné a nepodstatné.  

Nepodstatné změny nevyžadují vyhotovení nového akceptačního dopisu zohledňujícího schválené změny 

původního akceptačního dopisu. K provedení těchto změn stačí, aby je MMR vzalo na vědomí, resp. 

akceptovalo prostřednictvím MS2014+. Jedná se o:  

- změnu kontaktních osob či statutárních zástupců nositele, změnu sídla a dalších obecných 

informací o MAS,  

- změnu manažera strategie (vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD).  

Ostatní změny jsou považovány za podstatné. Zejména se jedná o změnu ve finančním plánu, změnu 

indikátorů, o změnu strategických, specifických cílů a opatření. Případné další definované změny 

(podstatné/nepodstatné) budou předmětem aktualizace MPIN.  

ŘO, příp. MMR může iniciovat diskusi a jednání s nositelem IN o potřebě změn ve strategii, a to v 

případě, že bude zjištěno, že není dodržen schválený finanční plán realizace nebo plnění stanovených 

indikátorů a to např. na základě informací ze Zprávy o plnění integrované strategie vypracované MAS, 

případně na základě informací zjištěných z MS2014+. Avšak žádost o změnu může být provedena jen na 

základě žádosti MAS. 

 

 

Mid-term evaluace 

MAS jako nositel SCLLD provádí povinnou mid-term evaluaci provádění a plnění SCLLD (procesní a 

výsledková evaluace) s údaji platnými k 31. 12. 2017.  Za mid-term evaluaci SCLLD zodpovídá kontrolní 

komise, která předkládá zprávu ke schválení programovému výboru minimálně jednou ročně s použitím 

údajů k 31. 12. 2017.  S výsledky je seznamován nejvyšší orgán MAS, zpravidla na výroční valné 

hromadě, případně na mimořádné členské schůzi.  

 


