
Vnitřní směrnice MAS Sedlčansko pro realizaci a proplácení 
projektů 

 

1. Úvod 

Směrnice je zpracována pro realizaci a proplacení projektů, má přehledně vést procesem realizace a úspěšným 

předložením projektu k proplacení, z PRV Leader + realizace SPL Sedlčansko – pohoda v srdci Čech.. 

2. Realizace projektu 

 

2.1. Podpis dohody 

Po výběru, schválení a zaregistrování projektu RO SIZF bude žadatel vyzván k podpisu Dohody. K podpisu bude 

žadatel vyzván písemně a Dohodu podepisuje na RO SZIF. Podmínky podepíše osobně statutární zástupce nebo 

zástupce s ověřenou plnou mocí. Pokud žadatel z jakéhokoliv důvodu odmítne podmínky podepsat, sdělí tuto 

skutečnost písemně a k podpisu bude vyzván náhradník. 

2.2. Povinnosti příjemce 

Příjemce je povinen nahlásit zahájení projektu a čtvrtletně hlásit průběh projektu. Všechny případné změny je 

třeba předem podat na formuláři Hlášení o změnách a změny realizovat až po schválení RO SZIF. Závěrečné 

hlášení změn je nutné podat minimálně den před podáním žádosti o proplacení.  

Všechny dokumenty žadatel předává na MAS a následně na SZIF a naopak. 

Dále je příjemce povinen prokázat, pokud je v projektu uvedeno, dobrovolné odpracované hodiny.  

2.4. Osobní konzultace 

Osobní konzultace se poskytují každému příjemci. Konzultace poskytuje sekretariát MAS.  

 

3. Proplacení projektu 

Příjemce podpory v termínu ukončení projektu (termín je totožný s termínem uvedeným na dohodě - pokud nebyl 

změněn hlášením o změnách) podá žádost o proplacení včetně všech příloh a příslušné fotodokumentace 

(soupiska faktur, daňové doklady, smlouvy, doklady o zaplacení, smlouvy apod.  

Sekretariát MAS provede kontrolu všech předložených dokladů žadatele a posoudí soulad i nezbytnost ve vztahu k 

projektu a dané fichi dle kontrolního listu. Příjemci podpory bude vydáno příslušné potvrzení o této kontrole. Dále 

bude provedena fyzická kontrola na místě. Po provedené závěrečné kontrole budou následovat opravy, případně 

doplnění chybějících dokumentů nebo příloh. Poté bude žádost o proplacení potvrzena MAS a žadatel si ji osobně 

předá na RO SZIF. 

Veškeré postupy jsou přímo specifikovány v PRAVIDLECH, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace 

na projekty v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013. 
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