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MOŽNOSTI PŘESOUVÁNÍ ALOKACE
A PODPORY HRANIČNÍCH
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OPRAVENÁ
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ZPŘESNĚNÍ

OPRAVENÁ VERZE PREZENTACE - ZPŘESNĚNÍ
V původní verzi prezentované na webináři 11. 11. 2020 došlo v příkladech práce s
hraničními projekty k chybě při výpočtu „společného balíku” alokace určené k
přerozdělení v rámci výzvy.
Nesprávně bylo počítáno pouze s nevyužitou alokací z Fichí č. 1 a 2, zatímco měly být
využity též rozdíly mezi sloupci „Požadovaná dotace” a „Chybí na dofinancování” z Fichí č.
3, 4 a 5.

Při přesunech alokace mezi Fichemi je důležité vždy počítat s veškerou zbytkovou alokací
ze všech Fichí v rámci výzvy, aby bylo celou alokaci skutečně možné beze zbytku
vyčerpat.
Všechny změny oproti původní verzi prezentace jsou na dalších slidech zvýrazněny.
Děkuji Ing. Ludmile Švitelové za upozornění na chybu a omlouvám se za způsobené
zmatky.
- Iva Přichystalová

Vzhledem k množícím se nejasnostem ohledně používání termínu „hraniční
projekt” zpřesňujeme popis modelového postupu MAS FANTOMAS a
upřesňujeme obsah pojmů „hraniční projekt Fiche” a „hraniční projekt výzvy”.

OBSAH PREZENTACE
• Novinky v Pravidlech pro změny strategií
• Novinky v Pravidlech MAS
• PŘÍKLAD: Jak pracovat s hraničními projekty?

PRAVIDLA PRO ZMĚNY STRATEGIÍ
Změna platná pro výzvy vyhlášené od roku 2021
Nová kapitola 4.5 Změny SCLLD podané po změně po
střednědobém hodnocení:
• Možno zrušit Fichi, pokud byla vyhlášena alespoň
v 1 výzvě MAS. Tato změna musí být veřejně
projednána a odsouhlasena nejvyšším orgánem
MAS.
• Není nutné ŘO PRV předkládat ke schválení
úpravy finančního plánu, které spočívají pouze
v přesunu alokace mezi Fichemi v rámci výzvy
MAS. Přesuny musí být v souladu s Pravidly MAS.
= pokud nedochází ke změně celkové alokace, nemusí se
provádět změna SCLLD v MS2014+, resp. přesuny alokace
v rámci výzvy nejsou považovány za změnu SCLLD

PRAVIDLA MAS
Změna platná pro výzvy vyhlášené od roku 2021
Nové pojmy:
•

Hraniční projekt FICHE = projekt, který je prvním
nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje
minimální stanovenou výši bodů (jako doposud).

•

Hraniční projekt VÝZVY = projekt, který splňuje
podmínku pro hraniční projekt Fiche a v souladu s předem
nastavenými postupy MAS zveřejněnými ve výzvě lze
tento projekt podpořit, i když celková alokace MAS již není
dostačující na podporu tohoto projektu v plné výši, pak je
daný projekt možné podpořit po snížení způsobilých
výdajů, ze kterých je stanovena dotace do výše zůstatku
alokace, a to při zachování funkčního celku projektu.
•

•
•

Jedině v tomto případě lze při výběru na MAS převést
způsobilé výdaje do nezpůsobilých tak, aby byla plně
vyčerpána celková alokace MAS.
Případně lze některou výdajovou položku zcela odstranit,
bude-li zachován účel projektu a funkční celek.
Výběr musí být proveden v souladu s předem nastavenými
postupy MAS zveřejněnými ve výzvě.

PRAVIDLA MAS
Změna platná pro výzvy vyhlášené od roku 2021
Kapitola 6.3 – nové podmínky pro přesuny alokace:
d) v případě, že u některé Fiche dojde k nedočerpání alokace stanovené ve výzvě, lze stanovenou částku
převést na jinou Fichi, a to v souladu s nastavenými postupy dle vnitřních předpisů MAS, a to za
podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve
schváleném finančním plánu SCLLD a budou podpořeny pouze projekty, které splňují minimální
stanovenou výši bodů,

e) finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze dále navýšit z důvodu podpory hraničního
projektu Fiche, a to v souladu s nastavenými postupy dle vnitřních předpisů MAS, a to za podmínky, že
nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období ve schváleném finančním
plánu SCLLD,
f) finanční alokaci na Fichi stanovenou ve výzvě lze dále navýšit z důvodu podpory hraničního
projektu výzvy, u kterého může zároveň dojít ke snížení výdajů, ze kterých je stanovena dotace
(při zachování funkčního celku projektu), a to v souladu s nastavenými postupy dle vnitřních předpisů
MAS, a to za podmínky, že nedojde k překročení alokace MAS stanovené pro celé programové období
ve schváleném finančním plánu SCLLD.

JAK PRACOVAT S HRANIČNÍMI PROJEKTY?
PŘÍKLAD 1: MAS ALIAS
VÝCHOZÍ SITUACE: Ve výzvě vyhlášeno 5 Fichí, všechny již na veškerou zbývající alokaci v době vyhlášení
výzvy. Výběrový orgán provedl hodnocení projektů a stanovil pořadí:

F1: nedočerpána – podpořeny všechny projekty a ještě zbývá 100 000 Kč.
F2: nedočerpána – podpořeny všechny projekty a ještě zbývá 50 000 Kč.
F3: převis – nedostalo se na 1 projekt z 5, splňuje minimální bodovou hranici:
Projekt
A

Pořadí ve
Fichi/počet bodů
5./15

Celkové výdaje

Požadovaná dotace

1 000 000

Chybí na
Pracovní místo?
dofinancování:
450 000
150 000 ne

Prvožadatel?
ano

F4: převis – nedostalo se na 2 projekty z 10, oba splňují minimální bodovou hranici:
Projekt
B
C

Pořadí ve
Fichi/počet bodů
9./20
10./15

Celkové výdaje

Požadovaná dotace

1 000 000
500 000

Chybí na
Pracovní místo?
dofinancování:
500 000
150 000 ne
250 000
250 000 ano

Prvožadatel?
ne
ano

F5: převis – nedostalo se na 4 projekty z 15, všechny splňují minimální bodovou hranici:
Projekt
D
E
F
G

Pořadí ve
Fichi/počet bodů
12./20
13./20
14./15
15./15

Celkové výdaje
200
500
200
500

Požadovaná dotace
000
000
000
000

100 000
200 000
100 000
250 000

Chybí na
dofinancování:
20 000
200 000
100 000
250 000

Pracovní místo?

Prvožadatel?

ano
ne
ano
ne

ne
ne
ne
ano

JAK PRACOVAT S HRANIČNÍMI PROJEKTY?
PŘÍKLAD 1: MAS ALIAS
S ČÍM MŮŽE MAS PRACOVAT?
MAS musí rozhodnout, jak naložit s nedočerpanou alokací v rámci výzvy:
• 100 000 Kč z F1,
• 50 000 Kč z F2,
• 300 000 Kč z F3,
• 350 000 Kč z F4,
• 80 000 Kč z F5.

Dále se MAS dozvěděla, že po vyhlášení této výzvy byla ukončena administrace jednoho projektu z předchozí výzvy
(dejme tomu, že na vlastní žádost žadatele, tudíž je jeho alokaci možné ihned využít, protože se žadatel nebude
odvolávat), tudíž z celkové alokace MAS zbývá dalších 200 000 Kč.

→ MAS může přesunout celkem až 1 080 000 Kč, v souladu se svými interními postupy a podmínkami Pravidel
MAS, kap. 6.3, písm.

d) převedení nedočerpané alokace mezi Fichemi,

e) navýšení alokace z důvodu podpory hraničního projektu Fiche,
f)

navýšení z důvodu podpory hraničního projektu výzvy.

→ MAS nemusí využít všechny možnosti. Může rozhodnout, že nedočerpanou alokaci ponechá do případné příští
výzvy.

JAK PRACOVAT S HRANIČNÍMI PROJEKTY?
PŘÍKLAD 1: MAS ALIAS
1. KROK – převedení nedočerpané alokace mezi Fichemi (Pravidla MAS, kap. 6.3, písm. d)
MAS ALIAS má pro tyto případy v interních postupech stanoveno:
• alokace z nedočerpaných Fichí se sečte do „společného balíku zbývající alokace“
• společný balík se přesune do Fiche, ve které bylo podáno nejvíce projektů
•

V případě shody by rozhodovalo, ve které Fichi je větší nedostatek (rozdíl mezi alokací na Fichi vyhlášenou ve výzvě a součtem požadované dotace
všech projektů podaných v dané Fichi, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti).

•

V případě přetrvávající shody by se přihlíželo k částkám požadované dotace jednotlivých projektů tak, aby došlo k co nejefektivnějšímu čerpání celkové
alokace.

V našem případě tedy 880 000 Kč přesune do F5, ve které bylo přijato 15 žádostí:
Projekt
D
E
F
G

Pořadí ve
Fichi/počet bodů
12./20
13./20
14./15
15./15

Celkové výdaje
200
500
200
500

Požadovaná dotace
000
000
000
000

100 000
200 000
100 000
250 000

Chybí na
dofinancování:
20 000 0
200 000 0
100 000 0
250 000 0

Pracovní místo?

Prvožadatel?

ano
ne
ano
ne

ne
ne
ne
ano

→ Všechny projekty z F5 jsou podpořeny v plné výši a zbývá ještě 230 000 Kč pro přesun do další Fiche
v pořadí.

JAK PRACOVAT S HRANIČNÍMI PROJEKTY?
PŘÍKLAD 1: MAS ALIAS
1. KROK – převedení nedočerpané alokace mezi Fichemi (Pravidla MAS, kap. 6.3, písm. d)
Další Fichí v pořadí je F4, ve které bylo přijato 10 žádostí.
Bude sem přesunuto zbývajících 230 000 Kč:
Projekt
B
C

Pořadí ve
Fichi/počet bodů
9./20
10./15

Celkové výdaje
1 000 000
500 000

Požadovaná dotace

Chybí na
Pracovní místo?
dofinancování:
500 000
150 000 270 000 ne
250 000
250 000 ano

Prvožadatel?
ne
ano

Původně chybělo na dofinancování projektu „B“ 150 000 Kč z požadovaných 500 000 Kč, tzn. v F4 bylo
nevyužitých 350 000 Kč, které byly započteny do „společného balíku“.

→ Po přesunu alokace dle interních postupů primárně do F5 bylo do F4 „navráceno“ 230 000 Kč.
→ Hraničním projektem Fiche č. 4 je projekt „B“ a nyní na jeho podporu v plné výši chybí 270 000 Kč.

JAK PRACOVAT S HRANIČNÍMI PROJEKTY?
PŘÍKLAD 1: MAS ALIAS
2. KROK – podpora hraničního projektu Fiche (Pravidla MAS, kap. 6.3, písm. e)
„Hraniční projekt Fiche“ je V KAŽDÉ FICHI JEN JEDEN. Po podpoře „hraničního projektu Fiche“ již další
„hraniční projekt Fiche“ v dané Fichi podpořit nelze!
Po přesunech alokace v rámci výzvy musí MAS v každé Fichi identifikovat hraniční projekt Fiche:
F3:
Projekt
A

Pořadí ve
Fichi/počet bodů
5./15

Celkové výdaje

Pořadí ve
Fichi/počet bodů
9./20
10./15

Celkové výdaje

1 000 000

Požadovaná dotace

Chybí na
Pracovní místo?
dofinancování:
450 000
150 000 450 000 ne

Prvožadatel?
ano

F4:
Projekt
B
C

1 000 000
500 000

Požadovaná dotace

Chybí na
Pracovní místo?
dofinancování:
500 000
270 000 500 000 ne
250 000
250 000 ano

Prvožadatel?
ne
ano

Původně chybělo na dofinancování projektu „A“ (= hraniční projekt Fiche č. 3) 150 000 Kč
z požadovaných 450 000 Kč, tzn. v F3 bylo nevyužitých 300 000 Kč, které byly započteny do „společného
balíku“. V rámci přesunů alokace v 1. kroku se na F3 nedostalo, proto aktuálně chybí na dofinancování
projektu „A“ plných 450 000 Kč.
Na dofinancování projektu „B“ (= hraniční projekt Fiche č. 4) chybělo po přesunech alokace v 1. kroku
270 000 Kč, tzn. v F4 je nyní nevyužitých 230 000 Kč, které budou použity k podpoře hraničního
projektu.

→ MAS má k dispozici ještě 200 000 Kč zbývajících z celkové alokace, celkem tedy 430 000 Kč, tzn. nemá
dostatečnou alokaci, aby oba hraniční projekty Fiche mohla podpořit v plné výši.

JAK PRACOVAT S HRANIČNÍMI PROJEKTY?
PŘÍKLAD 1: MAS ALIAS
2. KROK – podpora hraničního projektu Fiche (Pravidla MAS, kap. 6.3, písm. e)
Pro rozhodování mezi více hraničními projekty Fiche má MAS ALIAS stanovené stejné podmínky jako pro přesun
alokace mezi Fichemi, tzn. upřednostní projekt z Fiche, do které bylo podáno více žádostí – F4:
Projekt

B
C

Pořadí ve
Fichi/počet bodů
9./20
10./15

Celkové výdaje

1 000 000
500 000

Požadovaná dotace

Chybí na
Pracovní místo?
dofinancování:
500 000
70 000 ne
250 000
250 000 ano

Prvožadatel?

ne
ano

Zbývajících 430 000 Kč z celkové alokce MAS však nestačí na podporu projektu „B” z F4 v plné výši.

→ V tomto kroku tedy nemůže být žádný projekt podpořen a MAS může celých 430 000 Kč zbývajících
z celkové alokace využít k podpoře hraničního projektu výzvy, který jediný nemusí být podpořen
v plné výši.

JAK PRACOVAT S HRANIČNÍMI PROJEKTY?
PŘÍKLAD 1: MAS ALIAS
3. KROK – podpora hraničního projektu výzvy (Pravidla MAS, kap. 6.3, písm. f)
„Hraniční projekt výzvy“ je V KAŽDÉ VÝZVĚ JEN JEDEN. Vybírá se výhradně z dosud nepodpořených
„hraničních projektů Fiche“.
Kandidáty na hraniční projekt výzvy jsou zbývající 2 hraniční projekty Fiche:
F3:
Projekt
A

Pořadí ve
Fichi/počet bodů
5./15

Celkové výdaje

Pořadí ve
Fichi/počet bodů
9./20
10./15

Celkové výdaje

1 000 000

Požadovaná dotace

Chybí na
Pracovní místo?
dofinancování:
450 000
450 000 ne

Prvožadatel?
ano

F4:
Projekt
B
C

1 000 000
500 000

Požadovaná dotace

Chybí na
Pracovní místo?
dofinancování:
500 000
500 000 ne
250 000
250 000 ano

Prvožadatel?
ne
ano

JAK PRACOVAT S HRANIČNÍMI PROJEKTY?
PŘÍKLAD 1: MAS ALIAS
3. KROK – podpora hraničního projektu výzvy (Pravidla MAS, kap. 6.3, písm. f)
Pro určení hraničního projektu výzvy si MAS ALIAS stanovila tyto podmínky (stejné jako používá pro stanovení
pořadí projektů v případě shodného počtu bodů):
1. Bude preferován projekt, který vytvoří pracovní místo. Pokud toto nerozhodne, pak
2. Bude podpořen projekt dosud nepodpořeného žadatele. Pokud toto nerozhodne, pak
3. Bude podpořen projekt s nižším poměrem požadované dotace vůči celkovým výdajům projektu.
Ani jeden z projektů nevytváří pracovní místa, ale podmínka č. 2 rozhodne ve prospěch projektu „A“ z F3:
Projekt
A

Pořadí ve
Fichi/počet bodů
5./15

Celkové výdaje
1 000 000

Požadovaná dotace

Chybí na
Pracovní místo?
dofinancování:
450 000 430 000
450 000 0 ne

Prvožadatel?
ano

Na podporu projektu „A“ v plné výši chybí 20 000 Kč.

→ MAS osloví žadatele „A“ s tím, že pro podporu projektu má možnost snížit výši výdajů, ze kterých je stanovená
dotace, takovým způsobem, aby požadovaná dotace namísto původních 450 000 Kč činila 430 000 Kč.

JAK PRACOVAT S HRANIČNÍMI PROJEKTY?
PŘÍKLAD 1: MAS ALIAS
3. KROK – podpora hraničního projektu výzvy (Pravidla MAS, kap. 6.3, písm. f)
Bude-li žadatel se snížením souhlasit, MAS provede odsouhlasenou úpravu ve formuláři Žádosti o dotaci před jeho
předáním žadateli k finální kontrole a odeslání k registraci na RO SZIF.
Nebude-li žadatel se snížením souhlasit, prakticky tím dobrovolně odstoupí od realizace projektu.
→ V takovém případě může MAS nabídnout sníženou podporu dalšímu kandidátovi na hraniční projekt výzvy
v pořadí – projektu „B“ z F4.

→ Pokud by se snížením nesouhlasil ani tento žadatel, nebude zbývající alokace v této výzvě využita.

JAK PRACOVAT S HRANIČNÍMI PROJEKTY?
PŘÍKLAD 2: MAS FANTOMAS
VÝCHOZÍ SITUACE (shodná s příkladem 1): Ve výzvě vyhlášeno 5 Fichí, všechny již na veškerou zbývající
alokaci v době vyhlášení výzvy. Výběrový orgán provedl hodnocení projektů a stanovil pořadí:

F1: nedočerpána – podpořeny všechny projekty a ještě zbývá 100 000 Kč.
F2: nedočerpána – podpořeny všechny projekty a ještě zbývá 50 000 Kč.
F3: převis – nedostalo se na 1 projekt z 5, splňuje minimální bodovou hranici:
Projekt
A

Pořadí ve
Fichi/počet bodů
5./15

Celkové výdaje

Požadovaná dotace

1 000 000

Chybí na
Pracovní místo?
dofinancování:
450 000
150 000 ne

Prvožadatel?
ano

F4: převis – nedostalo se na 2 projekty z 10, oba splňují minimální bodovou hranici:
Projekt
B
C

Pořadí ve
Fichi/počet bodů
9./20
10./15

Celkové výdaje

Požadovaná dotace

1 000 000
500 000

Chybí na
Pracovní místo?
dofinancování:
500 000
150 000 ne
250 000
250 000 ano

Prvožadatel?
ne
ano

F5: převis – nedostalo se na 4 projekty z 15, všechny splňují minimální bodovou hranici:
Projekt
D
E
F
G

Pořadí ve
Fichi/počet bodů
12./20
13./20
14./15
15./15

Celkové výdaje
200
500
200
500

Požadovaná dotace
000
000
000
000

100 000
200 000
100 000
250 000

Chybí na
dofinancování:
20 000
200 000
100 000
250 000

Pracovní místo?

Prvožadatel?

ano
ne
ano
ne

ne
ne
ne
ano

JAK PRACOVAT S HRANIČNÍMI PROJEKTY?
PŘÍKLAD 2: MAS FANTOMAS
S ČÍM MŮŽE MAS PRACOVAT? (Výchozí okolnosti shodné s příkladem 1, ale jiné interní postupy!)
MAS musí rozhodnout, jak naložit se zbývajícími 880 000 Kč sečtených ze všech Fichí. Dále se MAS dozvěděla,
že po vyhlášení této výzvy byla ukončena administrace jednoho projektu z předchozí výzvy (dejme tomu, že na
vlastní žádost žadatele, tudíž je jeho alokaci možné ihned využít, protože se žadatel nebude odvolávat), tudíž
z celkové alokace MAS zbývá dalších 200 000 Kč.

→ MAS může přesunout celkem až 1 080 000 Kč, v souladu se svými interními postupy a podmínkami Pravidel

MAS, kap. 6.3, písm. d) až f).
→ MAS nemusí využít všechny možnosti. Může rozhodnout, že nedočerpanou alokaci ponechá do případné příští
výzvy.
MAS FANTOMAS má pro všechny případy rozhodování mezi Fichemi/projekty v interních postupech univerzálně
stanoveno, že bude preferovat projekty, které:
1) vytvoří pracovní místo, resp. o pořadí rozhodne vyšší počet pracovních míst. Pokud toto nerozhodne, nebo bude
ještě zbývat alokace, pak
2) bude podpořen projekt dosud nepodpořeného žadatele. A pokud toto nerozhodne, nebo bude ještě zbývat
alokace, pak
3) bude podpořen projekt s nižší částkou požadované dotace.

JAK PRACOVAT S HRANIČNÍMI PROJEKTY?
PŘÍKLAD 2: MAS FANTOMAS
1. KROK – převedení nedočerpané alokace mezi Fichemi (Pravidla MAS, kap. 6.3, písm. d)
MAS FANTOMAS sečte alokaci z nedočerpaných Fichí „společného balíku zbývající alokace“, který rozdělí napříč
Fichemi projektům, které se ocitnou jako první nevybrané, tzv. pod čarou, a to dle stanovených podmínek:
1)

Projekt vytvoří pracovní místo, resp. o pořadí rozhodne vyšší počet pracovních míst. Pokud toto nerozhodne, nebo bude ještě
zbývat alokace, pak

2)

bude podpořen projekt dosud nepodpořeného žadatele. A pokud toto nerozhodne, nebo bude ještě zbývat alokace, pak

3)

bude podpořen projekt s nižší částkou požadované dotace.

Upřesnění: v kontextu PŘESUNŮ MEZI FICHEMI V 1. KROKU určuje MAS FANTOMAS Fichi, do které
alokaci přesune, na základě porovnání projektů, které jsou v daných Fichích tzv. první pod čarou. První
pod čarou je takový projekt, který nebylo možné podpořit v plné výši na základě alokace, která byla pro
danou Fichi stanovena ve výzvě. Je-li v jedné Fichi projekt pod čarou podpořen, stává se logicky prvním
pod čarou ten, který byl dosud pod čarou druhý. Tento postup klíčování přerozdělení alokace mezi
Fichemi podle projektů, neboli „posouvání čáry“, je možný POUZE V 1. KROKU při přesunech alokace
v rámci výzvy!
MAS FANTOMAS vždy rozhoduje mezi prvními nevybranými projekty z každé Fiche dle výše uvedených
podmínek, dokud nejsou podpořeny všechny projekty, které lze podpořit v plné výši, nebo není
vyčerpaná alokace na výzvu. Při přerozdělování 880 000 Kč má tento proces několik kol:
1. kolo: A z F3 vs. B z F4 vs. D z F5 – vybrán projekt „D“, který vytvoří pracovní místo. Zbývá
780 000 Kč.
2. kolo: A z F3 vs. B z F4 vs. E z F5 – vybrán projekt „A“ podaný prvožadatelem. Zbývá 330 000 Kč.
3. kolo: B z F4 vs. E z F5 – vybrán projekt „E“ s nižší požadovanou dotací. Zbývá 130 000 Kč.
4. kolo: B z F4 vs. F z F5 – vybrán projekt „F“, který vytvoří pracovní místo. Zbývá 30 000 Kč.

JAK PRACOVAT S HRANIČNÍMI PROJEKTY?
PŘÍKLAD 2: MAS FANTOMAS
SITUACE PO PŘESUNECH:
F3: podpořeny všechny projekty:
Projekt
A

Pořadí ve
Fichi/počet bodů
5./15

Celkové výdaje

Požadovaná dotace

1 000 000

450 000

Chybí na
dofinancování:

Pracovní místo?
0 ne

Prvožadatel?
ano

F4: beze změny:
Projekt
B
C

Pořadí ve
Fichi/počet bodů
9./20
10./15

Celkové výdaje

Požadovaná dotace

1 000 000
500 000

Chybí na
Pracovní místo?
dofinancování:
500 000
500 000 ne
250 000
250 000 ano

Prvožadatel?
ne
ano

F5: podpořeny další 3 projekty:
Projekt
D
E
F
G

Pořadí ve
Fichi/počet bodů
12./20
13./20
14./15
15./15

Celkové výdaje
200
500
200
500

Požadovaná dotace
000
000
000
000

Chybí na
dofinancování:

100 000
200 000
100 000
250 000

0
0
0
250 000

Pracovní místo?

Prvožadatel?

ano
ne
ano
ne

ne
ne
ne
ano

→ Zbývajících 30 000 Kč z alokace na výzvu může být v dalším kroku přičteno ke zbývající celkové
alokaci MAS a využito na podporu hraničního projektu Fiche.

JAK PRACOVAT S HRANIČNÍMI PROJEKTY?
PŘÍKLAD 2: MAS FANTOMAS
2. KROK – podpora hraničního projektu Fiche (Pravidla MAS, kap. 6.3, písm. e)
„Hraniční projekt Fiche“ je V KAŽDÉ FICHI JEN JEDEN. Po podpoře „hraničního projektu Fiche“ již další
„hraniční projekt Fiche“ v dané Fichi podpořit nelze!
Po přesunech alokace v rámci výzvy musí MAS v každé Fichi identifikovat hraniční projekt Fiche:
F4:
Projekt
B
C

Pořadí ve
Fichi/počet bodů
9./20
10./15

Celkové výdaje

Pořadí ve
Fichi/počet bodů
15./15

Celkové výdaje

Požadovaná dotace

Chybí na
Pracovní místo?
dofinancování:
500 000
500 000 ne
250 000
250 000 ano

1 000 000
500 000

Prvožadatel?
ne
ano

F5:
Projekt
G

Požadovaná dotace

500 000

Chybí na
Pracovní místo?
dofinancování:
250 000
250 000 ne

Prvožadatel?
ano

→ MAS má k dispozici celkem 230 000 Kč zbývajících z celkové alokace, tzn. nemá dostatečnou alokaci, aby oba
hraniční projekty Fiche mohla podpořit v plné výši.

JAK PRACOVAT S HRANIČNÍMI PROJEKTY?
PŘÍKLAD 2: MAS FANTOMAS
2. KROK – podpora hraničního projektu Fiche (Pravidla MAS, kap. 6.3, písm. e)
MAS FANTOMAS vybere hraniční projekty Fiche k podpoře dle stanovených podmínek:
1)

Projekt vytvoří pracovní místo, resp. o pořadí rozhodne vyšší počet pracovních míst. Pokud toto nerozhodne, nebo bude ještě
zbývat alokace, pak

2)

bude podpořen projekt dosud nepodpořeného žadatele. A pokud toto nerozhodne, nebo bude ještě zbývat alokace, pak

3)

bude podpořen projekt s nižší částkou požadované dotace.

Žádný z hraničních projektů Fiche nevytvoří pracovní místo. Přednost má tedy projekt „G“ z F5 podaný
prvožadatelem:
Projekt
G

Pořadí ve
Fichi/počet bodů
15./15

Celkové výdaje

Požadovaná dotace

500 000

Chybí na
Pracovní místo?
dofinancování:
250 000
250 000 20 000 ne

Prvožadatel?
ano

Na jeho podporu v plné výši však chybí 20 000 Kč.

→ V tomto kroku tedy nemůže být žádný projekt podpořen a MAS může celých 230 000 Kč zbývajících
z celkové alokace využít k podpoře hraničního projektu výzvy, který jediný nemusí být podpořen
v plné výši.

JAK PRACOVAT S HRANIČNÍMI PROJEKTY?
PŘÍKLAD 2: MAS FANTOMAS
3. KROK – podpora hraničního projektu výzvy (Pravidla MAS, kap. 6.3, písm. f)
„Hraniční projekt výzvy“ je V KAŽDÉ VÝZVĚ JEN JEDEN. Vybírá se výhradně z dosud
nepodpořených „hraničních projektů Fiche“.
Kandidáty na hraniční projekt výzvy jsou zbývající 2 nepodpořené hraniční projekty Fiche:
F4:
Projekt
B
C

Pořadí ve
Fichi/počet bodů
9./20
10./15

Celkové výdaje

Pořadí ve
Fichi/počet bodů
15./15

Celkové výdaje

1 000 000
500 000

Požadovaná dotace

Chybí na
Pracovní místo?
dofinancování:
500 000
500 000 ne
250 000
250 000 ano

Prvožadatel?
ne
ano

F5:
Projekt
G

500 000

Požadovaná dotace

Chybí na
Pracovní místo?
dofinancování:
250 000
250 000 ne

Prvožadatel?
ano

Jelikož má MAS FANTOMAS stanovenou stejnou sadu podmínek i pro tento případ, je jako hraniční projekt výzvy
určen projekt „G“.
→ MAS osloví žadatele „G“ s tím, že pro podporu projektu má možnost snížit výši výdajů, ze kterých je stanovená
dotace, takovým způsobem, aby požadovaná dotace namísto původních 250 000 Kč činila 230 000 Kč.

JAK PRACOVAT S HRANIČNÍMI PROJEKTY?
PŘÍKLAD 2: MAS FANTOMAS
3. KROK – podpora hraničního projektu výzvy (Pravidla MAS, kap. 6.3, písm. f)
Bude-li žadatel se snížením souhlasit, MAS provede odsouhlasenou úpravu ve formuláři Žádosti o dotaci před jeho
předáním žadateli k finální kontrole a odeslání k registraci na RO SZIF.
Nebude-li žadatel se snížením souhlasit, prakticky tím dobrovolně odstoupí od realizace projektu.
→ V takovém případě může MAS nabídnout sníženou podporu dalšímu kandidátovi na hraniční projekt výzvy
v pořadí – projektu „B“ z F4.

→ Pokud by se snížením nesouhlasil ani tento žadatel, nebude zbývající alokace v této výzvě využita.

JAK PRACOVAT S HRANIČNÍMI PROJEKTY?
POROVNÁNÍ OBOU PŘÍKLADŮ – téměř shodné výsledky, avšak dosažené odlišným postupem
Výsledek MAS ALIAS po přesunech:
F1: podpořeny všechny projekty.
F2: podpořeny všechny projekty.
F3: podpořeny všechny (z toho 1 se sníženou dotací).
F4: převis – podpořeno 8 projektů z 10.
F5: podpořeny všechny projekty.
Výsledek MAS FANTOMAS po přesunech:
F1: podpořeny všechny projekty.
F2: podpořeny všechny projekty.

F3: podpořeny všechny projekty.
F4: převis – podpořeno 8 projektů z 10.
F5: podpořeny všechny projekty (z toho 1 se sníženou dotací).

POUČENÍ PRO INTERNÍ POSTUPY MAS
Nutno určit podmínky pro rozhodování ve 4
základních situacích:
1. Shodný počet bodů ve Fichi – určení pořadí projektů.
2. Přesun nedočerpané alokace mezi Fichemi.
3. Stanovení preferencí pro navýšení alokace na Fichi za
účelem podpory hraničního projektu Fiche.
4. Stanovení preferencí pro navýšení alokace na Fichi za
účelem podpory hraničního projektu výzvy.

→ Lze

nastavit různé sady podmínek/kritérií pro každou
z uvedených situací, jako MAS ALIAS, která stanovila odlišné
podmínky pro rozhodování mezi projekty (situace 1. a 4.) a mezi
Fichemi (situace 2. a 3.).

→ Stejně dobře lze nastavit stejné podmínky/kritéria pro všechny
uvedené situace, jako MAS FANTOMAS.

→ Ve všech případech musí MAS postupovat objektivně a
transparentně.

POUČENÍ PRO INTERNÍ POSTUPY MAS
Příklady často používaných podmínek/kritérii:
• vytvoření pracovního místa,
• podpora prvožadatelů,
• počet obyvatel v obci, kde je projekt realizován,
• výše požadované dotace,
• výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace,
• výše celkových výdajů projektu,
• poměř požadované dotace k celkovým výdajům projektu,
• počet projektů podaných ve Fichi,
• převis – rozdíl mezi alokací na Fichi vyhlášenou ve výzvě a součtem požadované dotace
všech projektů podaných v dané Fichi, které prošly administrativní kontrolou a kontrolou
přijatelnosti,
• efektivní naplňování finančního a indikátorového plánu (nutno ovšem zdůvodnit
s přihlédnutím k čemu, např. naplňování indikátorů stanovených ve Fichi, naplnění
finančního plánu na danou Fichi, maximalizace čerpání celkové alokace).

→ Lze nastavit i jiné podmínky/kritéria, ale musí být OBJEKTIVNÍ. V tomto ohledu stále
→

trvá, že časové hledisko je nepřípustné, jelikož Portál farmáře nedokáže zachytit
přesný čas podání na MAS.
Doporučujeme pro každou situaci nastavit sadu minimálně 3 podmínek/kritérií, aby
byla maximální šance stanovit jednoznačné pořadí v případě shody více podmínek.

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1 - 110 00

info@szif.cz

DĚKUJI
ZA POZORNOST

