MAS Mezi Hrady, z. s.
Interní postupy pro Integrovaný Regionální Operační Program
Příloha 2. Interních postupů: Orientační diagram

Harmonogram výzev
vždy na rok dopředu nejpozději do 30.11. t.r.
MAS zasílá na ŘO do 10 dnů od schválení SCLLD
při aktualizaci zasílá MAS do 2 PD na ŘO emailem
MAS do 5 PD zveřejňuje na webu

Příprava výzvy
Kancelář MAS

výzvu schválí Výkonná rada

do 5 PD poslat na ŘO
a do 7 PD vypořádat připomínky

Vyhlášení / Zveřejnění výzvy
MAS zveřejní

na webu a v sys. ISKP 2014+

do 5 PD od schválení ŘO

Změny výzvy
MAS provede "povolené" změny, VR je schválí

MAS pošle na ŘO do 5 PD
po schválení zveřejní do 2 PD

Tvorba kritérií
připravena spolu s Výzvou,
jsou přílohou výzvy

MAS vkládá do systému ISKP
2014+ a zveřejňuje na webu

schvalujte VR

Příprava Kontrolního listu
zašle do 10 PD na ŘO, po schválení zveřejní do 10
Vedoucí zaměstnanec vypracuje/ aktualizuje KL
PD na webu

Vedoucí zaměstnanec určí role
HODN/SCHV

Hodnocení: Kontrola FNaP
do 40 PD proběhne FNaP =
vložen KL do ISKP + změna stavu

vyrozumění žadatele do 5 PD

Hodnocení věcné
VK vybere ze svého středu MAS pošle do 5 PD
do 10 PD předá předseda HK
MAS vloží do 5
pozvánky HK
HK do 10 PD
hodnocení schvaluje VK do 20 PD do ISKP 2014+
do 10 PD předem
PD
pozve ŘO
Výběr projektů
vložení zápisu a zveřejnění na
provádí VR na doporučení VK
do 20 PD
webu do 5 PD + informování
žadatele do 5 PD
Závěrečné ověření způsobilosti
Vedoucí zaměstnanec

zašle výběr projektů do 15 dnů na CRR

Příprava a podpis Právního aktu
neodkladně

Přezkum hodnocení
žadatel podá žádost

do 10 kalendářní dní*

Lhůta na přezkum
22 PD

prodloužení na max. 44 PD

Projednání Kontrolním výborem do 22 PD

Opravné hodnocení v případě důvodné žádosti o přezkum
a částečně důvodné žádosti o přezkum (proti věcnému hodnocení)

* od doručení oznámení o výsledku hodnocení, tedy ode dne, kdy se do systému přihlásí žadatel
nebo jim pověřená osoba, případně po uplynutí 10 kalendářních dnů ode dne, kdy byl dokument
s oznámením s podklady pro vydání rozhodnutí do systému vložen.

Aktualizace IP
MAS zašle IP do 35 PD

na ŘO IROP před vyhlášením 1. výzvy

Vypořádání připomínek ŘO
MAS

do 10 PD

Schválení VH
Nejvyšší orgán dle Stanov a JŘ*

do 30 PD od aktualizace

Zaslání na ŘO
do 2 PD

Zveřejnění na webu MAS
do 5 PD

* JŘ = Jednací řád

