
 

 

 

Výběrové řízení MAS Brána Vysočiny, z. s.  
 
na koordinátora/ku Programu rozvoje venkova ( PRV) a Operačního programu životní prostředí        
( OP ŽP) 
 
Máte zkušenosti s evropskými dotacemi? Jste pečlivý/á a samostatný/á? Rád(a) se učíte novým 
věcem a nebojíte se změn?  
 
MAS Brána Vysočiny hledá pracovníka/nici na pozici koordinátorka PRV a OP ŽP v projektu Zlepšení 
řídících a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny číslo  
CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001802.  
 
 
Náplní práce je zejména:  
- odpovědnost za propagaci strategie CLLD, osvojování příkladů dobré praxe, výměnu zkušeností s 

dalšími subjekty z územní působnosti MAS, za účelem získání podpory z operačních programů,  
- spolupráce při aktualizaci strategie CLLD v rozsahu Metodického pokynu pro využití integrovaných 

nástrojů pro programové období 2014 – 2020, spolupráce při evaluaci a monitorování strategie 
CLLD, 

- aktualizace interních postupů pro výběr a hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcného 
hodnocení projektů, 

- administrace výzev MAS – příprava dokumentů, pořádání seminářů pro žadatele a příjemce, 
kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, tvorba kritérií pro věcné hodnocení (IROP), 
zpracování výstupů z jednání orgánů MAS, komunikace se žadateli (příjemci)  

- komunikace s řídícími orgány OPŽP a PRV – konzultace k výzvám MAS a jejich dokumentů, výklady 
Pravidel, součinnost při komunikaci se žadatelem (příjemcem) 

- spolupráce při průběžné aktualizaci webových stránek MAS, 
- vedení složek projektů a uschovávání dokladů o administrativní činnosti, 
- spolupráce při posouzení souladu změn projektů se strategií CLLD a vydání souhlasného stanoviska 

MAS k posuzované změně, 
- kontrola projektů na místě v průběhu realizace projektu podle postupů stanovených ŘO, kontrola 

žádostí o platbu, zpráv o realizaci projektů, zpráv o udržitelnosti projektu, 
- kontroly na místě v době udržitelnosti projektu – na vyžádání ŘO a CRR, 
- spolupráce při vyřizování odvolání žadatelů proti hodnocení projektů, které provedla MAS. 
- Průběžná orientace v dokumentech, studium aktualizovaných verzí – Pravidla pro žadatele a 

příjemce 
- Účast na setkáních krajské a národní sítě MAS – přehled o dění na krajské a národní úrovni 
- Účast na vzdělávacích seminářích pořádaných ze strany řídících orgánů a jiných subjektů 
 
 
Profesní požadavky:  
• SŠ/VŠ vzdělání  

• Zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, důslednost  

• Dobrá znalost práce s PC (Word, Excel, Power Point, Outlook)  

• ŘP sk. B  

• Zkušenosti s evropskými dotacemi výhodou 
 
 
 



 

 

 

 
Nabízíme:  
• Zajímavou a smysluplnou práci se společenským přesahem  

• 0,5 úvazek s flexibilní pracovní dobou a home office 

• Dobré finanční ohodnocení  
• Mobilní telefon, notebook 
 
 
Požadované dokumenty k přihlášce:  
• Profesní životopis  

• Motivační dopis (max. 1 strana A4)  

• Výpis z rejstříku trestů  
 
Předpokládaný termín nástupu:  
• Od 01. 07. 2018 na 0,5 úvazku na dobu určitou (do 31.12.2019), s předpokládaným prodloužením  
 
Místo výkonu práce:  
• Tišnov  
 
Průběh výběrového řízení:  
• Přihlášku doručte osobně do kanceláře MAS Brána Vysočiny, z.s., nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, 
nebo emailem na adresu: manager@masbranavysociny.cz, a to do pondělí 25.6.2018  

• Ústní kolo výběrového řízení proběhne ve středu 27. června v kanceláři MAS v Tišnově, úspěšní 
uchazeči prvního kola budou na pohovor telefonicky pozváni nejpozději v úterý 26.6.2018  
 
Více informací poskytnou:  
PhDr. Libuše Beranová, manažer MAS, tel: 777 706 722; e-mail: manager@masbranavysociny.cz 

 


