Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 9 k Metodickému pokynu pro řízení výzev,
hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020, který je přílohou č. 14 Metodiky
řízení programů v programovém období 2014-2020, ve věci úpravy velikosti vzorku projektů
vybraných MAS.
Popis situace
Verze 5 Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období
2014-2020 (dále jen MP ŘVHP) upravuje povinnost řídicích orgánů provést ověření činnosti Místních
akčních skupin (dále jen MAS) na vzorku projektů. Velikost vzorku činí dle metodického pokynu 10 %
z celkového počtu projektů vybraných MAS a zároveň minimálně 5 projektů (pro PRV platí jiný vzorek).
Ve vazbě na praktické zkušenosti řídicích orgánů a závěrečnou fázi programového období navrhujeme
upravit stanovené procento vzorku, a to tak, že konkrétní výše velikosti vzorku projektů bude stanovena
řídicím orgánem dle jeho potřeb a zkušeností.
Metodické stanovisko
V kapitole 6.2.3.3 v bodě Ad a) Ověření řádného provedení hodnocení a výběru projektů MAS na vzorku
projektů se text upraví následovně:
Řídicí orgán provede ověření na vzorku projektů vybraného ze vzorku výzev MAS. Výběr vzorku
provede z projektů MAS řídicí orgán náhodným (příp. náhodným stratifikovaným) výběrem. Velikost
vzorku i základní soubor (např. pouze projekty doporučené MAS ke schválení, nebo včetně nevybraných
projektů) si stanoví řídicí orgán sám dle potřeby a zkušeností. Postupy výběru vzorku řídicí orgán
zapracuje do svých interních postupů. V případě, že MAS vybere projekt, kde je sama žadatelem,
zahrne jej řídicí orgán do vzorku projektů.
Ověření řádného provedení výzvy MAS provede řídicí orgán při dodržení pravidla čtyř očí, výsledek
zadá do MS2014+ jako přílohu příslušné výzvy MAS.
Pokud je to relevantní, řídicí orgán definuje ve výzvě ŘO nebo navazující dokumentaci k výzvě důsledky,
ke kterým mohou vést pochybení MAS při výběru projektů. Pokud řídicí orgán umožní na základě
závěrečného ověření způsobilosti vyřadit projekt z procesu schvalování, musí zajistit, aby o důvodech
možného vyřazení byl informován žadatel ve výzvě MAS nebo navazující dokumentaci k výzvě.
Další postup
Změny vyplývající ze stanoviska budou v MP ŘVHP promítnuty při nejbližší aktualizaci. Metodické
stanovisko bude zveřejněno na adrese http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodickepokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-rizeni-vyzev,-hodnoceni-a-vyberu-projektu.
Účinnost
Toto metodické stanovisko vstupuje v platnost dnem podpisu příslušného dopisu ministryně pro místní
rozvoj, tj. 4. prosince 2019, a je účinné od 10. prosince 2019.

