
AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ ŽADATELŮM O DOTACI ZE 4. VÝZVY MÍSTNÍ AKČNÍ 
SKUPINY HLINECKO, Z.S. Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OHLEDNĚ KONÁNÍ 
FYZICKÝCH KONTROL NA MÍSTĚ A VEŘEJNÝCH PREZENTACÍ 
 
Sdělujeme Vám, že vzhledem k nouzovému stavu v ČR jsme nuceni upustit od fyzické kontroly na místě u všech 
žadatelů. Tato kontrola nebude realizována. 
Po kontrole na místě při standardním stavu následují veřejné prezentace jednotlivých projektů.  
 
Jako žadatel jste se k této prezentaci zavázal a v rámci hodnocení jste si za její absolvování udělil 10 bodů. Vzhledem 
k nouzovému stavu v ČR jsme nuceni změnit interní postupy, ale nemůžeme tuto veřejnou prezentaci zcela zrušit. 
Kdybychom ji zrušili, nemohly by Vám být body v hodnocení přiděleny. 
Po konzultaci s pracovníky řídícího orgánu (SZIF) jsme se rozhodli pro náhradní řešení. K tomu, aby Vám za uvedené 
kritérium absolvování veřejné prezentace byly uděleny body budeme požadovat vypracování a zaslání prezentace 
elektronické. Tato prezentace může být vytvořena: 
* prostřednictvím některého z nástrojů na tvorbu prezentací (například MS PowerPoint) 
* jako textový dokument s představením účelu projektu, popisem a případně fotodokumentací 
* videonahrávkou/videošotem 
 
Formu prezentace si zvolte dle Vašich možností a vlastního úsudku. Prezentaci následně zašlete DO 6. 4. 2020 na e-
mail: ondrackova@mashlinecko.cz 
 
Tato prezentace bude předána členům Výběrové komise a bude přílohou projektu, která bude použita k bodovému 
hodnocení. 
 
Citace z platných interních postupů MAS: 
Kontrola na místě (kontrola ex-ante) bude prováděna podle charakteru výzvy u projektů, kde je podstatné seznámení 
se s konkrétním místem realizace a jeho stavem ještě před hodnocením, zejména u projektů, kde budou prováděny 
stavební práce a nakupováno vybavení. Povinností žadatele je potom zajistit přítomnost svého zástupce na této 
kontrole k objasnění souvislostí. Kontroly na místě budou prováděny transparentně u všech projektů konkrétní fiche, 
nebude tedy vybrán pouze vzorek podaných projektů ke kontrole.  
Dalším krokem, vedoucím k výběru doporučených projektů, je tzv. veřejná obhajoba. Všichni žadatelé budou 
telefonicky nebo e-mailem vyzváni k účasti na veřejné obhajobě projektu před Výběrovou komisí vdaném termínu, 
které se mohou, ale nemusí zúčastnit. U obhajoby dojde ke krátkému představení projektu jednotlivými žadateli nejen 
VK, ale i přítomným zástupcům z řad veřejnosti, pro které je obhajoba přístupná. Dále přistoupí Výběrová komise k 
hodnocení projektů podle předem stanovených preferenčních kritérií. 
 
Děkujeme za pochopení. 
 
Zpracovala: 
Olga Ondráčková, manažerka pro realizaci strategie Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. 
 
Odsouhlasil: 
Ing. Martin Pavliš, předseda Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. 
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