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Zápis z 2. jednání Výběrové komise 

Místní akční skupiny Horní Pomoraví 
 

Datum a místo konání: 21. 6. 2017, Hanušovice 
Účastníci: dle prezenční listiny 
Program jednání: 

1. Zahájení, prezence  
2. Školení členů výběrové komise o pravidlech IROP 
3. Představení projektů IROP  
4. Podpis etického kodexu 
5. Školení členů výběrové komise o způsobu hodnocení projektů IROP 

1. Zahájení, prezence  

Hana Olejníková na základě prezenční listiny ověřila usnášeníschopnost a zastoupení zájmových skupin 

a sektorů, s výsledkem, že jednání výběrové komise je usnášeníschopné a v souladu s pravidly 

standardizace MAS po přepočtení hlasů zástupců veřejného sektoru na 0,84 hlasů na osobu (viz tabulka 

níže). 

 

Tabulka č.1: Zastoupení sektorů a zájmových skupin na jednání VK 

Sektor 
Počet osob 

Relativní 
vyjádření 

Počet hlas. 
práv 

Relativní 
vyjádření 

Veřejný 7 53 % 5,9 0,84 hlas/os. 

Soukromý 6 47 % 6 1 hlas/os. 

Celkem 13  11,9  
 

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 3 23 % -- -- 

2. Podnikání a regionální produkce 2 15 % -- -- 

3. Komunitní život 5 38 % -- -- 

4. Regionální identita 0 0 % -- -- 

5. Rozvoj obcí 3 23 % -- -- 

2. Školení členů výběrové komise o pravidlech IROP 

Členové výběrové komise byly seznámeni se způsobem tvorby výzev MAS, specifickými pravidly IROP 

pro výzvu č. 1. a 4. MAS Horní Pomoraví pro IROP. Členové byly informováni o nejčastějších chybách, 

a to věcných, tak formálních.  

3. Představení projektů IROP 

Hana Olejníková poté představila všechny projekty 1. a 4. výzvy IROP, které splnily kontrolu formálních 

náležitostí a přijatelnosti. Všechny předložené projekty na MAS splnily podmínky kontroly FN+P. 

Členové výběrové komise byly upozorněni ať zváží, jestli nejsou s níže uvedenými žadateli ve střetu 

zájmů či se nepodíleli na tvorbě níže uvedených projektů (viz text etického kodexu). 
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Tabulka č. 2: Projekty předložené do 1. a 4. výzvy IROP 

Název žadatele Název projektu Výzva 

Obec Zvole 
Rekonstrukce chodníků podél komunikace I/44 v 

obci Zvole 
1 

Charita Zábřeh 
Modernizace zázemí a vybavení pro terénní 

sociální služby Charity Zábřeh 
4 

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Budeme Vám blíž - auto pro terénní služby 4 

Společnost Podané ruce o.p.s. 

Zvýšení kvality, dostupnosti a kapacity služeb 

sociální prevence Společnosti Podané ruce, o.p.s. 

poskytovaných na území MAS Horní Pomoraví 

4 

4. Podpis etického kodexu 

Všichni členové výběrové komise vyjma pana starosty Najmana z obce Zvole prohlásili, že nejsou ve 

střetu zájmů a nepodíleli se na tvorbě žádné z uvedených projektových žádostí, proto všichni přítomní 

podepsali etický kodex k 4. výzvě MAS a dostali žádosti o podporu v elektronické podobě. Etický kodex 

k 1. výzvy MAS podepsali všichni kromě pana Najmana a dostali žádosti o podporu v elektronické 

podobě. Následně pan Najman opustil jednání týkající se školení výběrové komise k 1. výzvě. 

5. Školení členů výběrové komise o způsobu hodnocení projektů IROP 

Bez účasti pana Najmana proběhlo školení o způsobu a podmínkách hodnocení projektů v 1. výzvy 

MAS. Obsahem školení bylo představení hodnotícího listu věcného hodnocení a způsobu hodnocení 

dle interních postupů MAS pro IROP. Proběhla ukázka vzorového hodnocení projektů na základě 

hodnotících otázek (např. kde ve studii proveditelnosti mají hodnotitelé hledat informace pro 

hodnocení délky komunikace, intenzity dopravy aj.). Hodnotitelé mají týden na prostudování žádostí o 

podporu a předvyplnění hodnotících listů. Výběrová komise následně svým usnesením bude hlasovat 

o každém udělení bodu a komentáři k hodnocení. 

Druhá část školení za účasti všech členů výběrové komise zaměřené na způsob a podmínky hodnocení 

projektů v 4. výzvě MAS. Obsahem školení bylo představení hodnotícího listu věcného hodnocení a 

způsobu hodnocení dle interních postupů MAS pro IROP. Proběhla ukázka vzorového hodnocení 

projektů na základě hodnotících otázek (např. kde ve studii proveditelnosti mají hodnotitelé hledat 

informace o kapacitě služby, dopadu na obce aj.). 

 

Zapsala dne 27. 6. 2017   

Hana Olejníková   …………………………………………….. 

 

 

 

Ověřil dne 28. 6. 2017: 

Oldřich Tanert    …………………………………………….. 


