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Z Á P I S 
z jednání Programového výboru MAS Horní Pomoraví 

 
Datum a místo konání: 21. 11. 2017 v 13:30, Hanušovice, Hlavní 137 
Účastníci: 
- dle prezenční listiny (příloha č. 1)  

 
Schválený program:  

1. Usnášeníschopnost programového výboru 

2. Vzetí na vědomí výsledek hlasování per rollam k nastavení 6. výzvy IROP  

3. 6. výzva MAS Horní Pomoraví pro IROP – Jednotky požární ochrany I.: 

a. Kontrola formálních náležitostí jednání výběrové komise 

b. Kontrola střetu zájmu členů programového výboru 

c. Schválení doporučených projektu k financování 

4. 1. výzva MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Prorodinná opatření I.: 

5. 2. výzva MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Sociální inkluze I.: 

6. Projednání a schválení vyhlášení II. výzvy MAS Horní Pomoraví pro PRV 

7. Nastavení harmonogramu výzev v IROP a OPZ pro rok 2018 

8. Změna interních postupů MAS pro IROP 

9. Projednání formálních změn SCLLD 

10. Diskuse, různé 

 

1) Usnášeníschopnost programového výboru 

Sektor Počet osob Relativní 

vyjádření 

Počet 

hlas. práv 

Relativní 

vyjádření 

Veřejný 1 14 % -- -- 

Soukromý 6 86 % -- -- 

Celkem 7    

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 3 42 %   

2. Podnikání a regionální produkce 1 14 %   

3. Komunitní život 2 28 %   

4. Regionální identita 0 0 %   

5. Rozvoj obcí 1 14 %   

 

2) Vzetí na vědomí proběhnuvší hlasování per rollam k formálním úpravám 6. výzvy MAS pro IROP 

Karel Hošek členy programového výboru informoval o hlasování per rollam 4. října 2017, kdy Řídící 

orgán IROP svými změnami Specifických pravidel si vynutil doplnění textu výzvy MAS. 

Schválení finální podoby 6. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

7 0 0 

Programový výbor schvaluje úpravu 6. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP 
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3) Schválení projektů 3. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP 

a. Kontrola formálních náležitostí jednání výběrové komise 

b. Kontrola střetu zájmu členů programového výboru 

c. Schválení doporučených projektu k financování 

Členové programového výboru se seznámili s předloženými žádostmi a nikdo z nich neidentifikoval 

střet zájmu, a proto všichni podepsali etický kodex pro 6. výzvu. 

Programový výbor bez účasti předsedy či pověřeného člena výběrové komise zkontroloval formální 

náležitosti jednání výběrové komise, která se uskutečnilo 20. listopadu 2017 (náhradní termín po 

oficiálním a řádně svolaném jednání 14. 11. 2017, kdy komise nebyla usnášeníschopná). Při jednání 

díky neúčasti předsedy komise nedošlo ke střetu zájmů a nedošlo k chybě při hodnocení projektů. 

Kontrola tak proběhla v pořádku a bez připomínek. 

 

Do 6. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – Jednotky požární ochrany I. byly předloženy tyto žádosti o 

podporu: 

Název žadatele Název projektu Registrační číslo žádosti 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Město Staré Město 
Nový DA pro JSDH 

města Staré Město 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006700 1 000 000 Kč 

Obec Jindřichov 
Dopravní automobil pro 
JPO Jindřichov 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006775 998 000 Kč 

Obec Branná 
Moderní technika pro 
JPO v obci Branná 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006776 999 000 Kč 

 

Všechny projekty dle zápisu z výběrové komise (vč. hodnotících listů) splnily podmínky věcného 

hodnocení (viz tabulka níže), což znamenalo získat minimálně 36 bodů ze 70 možných. 

Název žadatele Název projektu 
Výsledné 

hodnocení 

Město Staré Město Nový DA pro JSDH města Staré Město 65 bodů 

Obec Jindřichov Dopravní automobil pro JPO Jindřichov 50 bodů 

Obec Branná Moderní technika pro JPO v obci Branná 45 bodů 

 

Alokace výzvy 2,8 mil. Kč z ERDF (celkové způsobilé výdaje 2.947.368,42 Kč) nedostačuje k podpoře 

všech předložených projektů, proto programový výbor projednal navýšení alokace dané výzvy 

z disponibilních prostředků pro dané opatření SCLLD a schvaluje všechny výše uvedené projekty 

k podpoře a neschvaluje žádný náhradní či nevybraný projekt. Na základě diskuse a níže uvedeného 

usnesení Programový výbor MAS schválil navýšení alokace výzvy na 2 847,2 tis. Kč z EFRR. Navýšení 

alokace schvaluje z důvodu, že předložené žádosti o podporu z pohledu plnění SCLLD jsou rovnocenné 

a je žádoucí, aby v území MAS docházelo ke zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany. 
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Schválení navýšení celkové částky dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu 

6. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – Jednotky požární ochrany I. na částku 2 847 200 Kč   

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

7 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil modifikaci výzvy, kterou dojde k navýšení částky 

dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu č. 6. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – 

Jednotky požární ochrany I. na částku 2 847 200 Kč   

 

Schválení výše uvedených projektu předložených do 6. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – Jednotky 

požární ochrany I. 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

7 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil k podpoře projekt číslo 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006700 (žadatel město Staré Město), 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006775 (žadatel obec Jindřichov) a 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006776 (žadatel obec Branná). 

 

4) 1. výzva MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Prorodinná opatření I. 

Následně byly krátce představeny předložené žádosti do 1. výzvy MAS Horní Pomoraví – OPZ – 

Prorodinná opatření I. předložené těmito žadateli:  

• Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace 

• Základní škola a Mateřská škola Písařov, okres Šumperk, příspěvková organizace 

• Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk 

Projektový tým provedl předběžnou kontrolu střetu zájmu, v rámci které nikdo ze členů programového 

výboru nebyl identifikován ve střetu zájmu, ale Václav Jokl se před projednávaným bodem jednání 

přihlásil ke střetu zájmu a opustil jednání programového výboru. Ostatní přítomní členové potvrdili, že 

se nepodíleli na tvorbě žádosti či nejsou v zaměstnaneckém či jiném blízkém vztahu s žadateli. Poté co 

Václav Jokl opustil jednání se změnila usnášeníschopnost a zastoupení zájmových skupin a sektorů viz 

tabulka níže.  

 

Sektor Počet osob Relativní 

vyjádření 

Počet 

hlas. práv 

Relativní 

vyjádření 

Veřejný 1 17 % -- -- 

Soukromý 5 83 % -- -- 

Celkem 6    

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 3 50 % 2,9 48% 

2. Podnikání a regionální produkce 1 17 % 1,03 17% 

3. Komunitní život 1 17 % 1,03 17% 

4. Regionální identita 0 0 % 0 -- 

5. Rozvoj obcí 1 17 % 1,03 17% 

Bylo přítomno 6 z 9 členů programového výbor, proto jednání bylo usnášeníschopné. Veřejný sektor 

neměl většinu. Ale zájmová skupina životní prostředí měla 50 % hlasů a proto došlo k přepočtu hlasů, 
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tak aby žádná ze zájmových skupin na jednání neměla většinu. Zástupci zájmové skupiny životní 

prostředí mají po přepočtu 0,97 hlasu a ostatní zájmové skupiny po přepočtu mají 1,03 hlasu. 

 

Do 1. výzvy MAS Horní Pomoraví-OPZ-Prorodinná opatření I. byly předloženy tyto žádosti o podporu: 

Název žadatele Registrační číslo žádosti 
Celkové 

způsobilé výdaje 

Základní škola a mateřská škola 

Olšany, okres Šumperk, příspěvková 

organizace 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008119 853 256,25 Kč 

Základní škola a Mateřská škola 

Písařov, okres Šumperk, příspěvková 

organizace 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008135 726 437,50 Kč 

Základní škola a Dům dětí a mládeže 

Krasohled Zábřeh, Severovýchod 

484/26, okres Šumperk 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008143 628 710,00 Kč 

Všechny projekty dle zápisu z výběrové komise (vč. hodnotících listů) splnily podmínky věcného 

hodnocení (viz tabulka níže), což znamená, že získaly minimálně 51 bodů ze 100 možných. Žádosti o 

podporu předložené do 1. výzvy MAS HP-OPZ- Prorodinná opatření I. s přiděleným bodovým 

hodnocením výběrovou komisí: 

Název žadatele Název projektu 
Výsledné 

hodnocení 

Základní škola a Mateřská škola 

Písařov, okres Šumperk, příspěvková 

organizace 

Prorodinná opatření - rozšíření péče o děti v 
obci Písařov 

93 bodů 

Základní škola a Dům dětí a mládeže 

Krasohled Zábřeh, Severovýchod 

484/26, okres Šumperk 

Příměstské tábory DDM Krasohled Zábřeh 87 bodů 

Základní škola a mateřská škola 

Olšany, okres Šumperk, příspěvková 

organizace 

Děti se radují, dospělí o ně pečují a rodiče 
klidně pracují 

79 bodů 

Alokace 1. výzvy OPZ byla stanovena na 3,2 mil. Kč celkových způsobilých výdajů a předložené žádosti 

o podporu mají dohromady celkové způsobilé výdaje 2 208 403,75 Kč. Alokace plně dostačuje 

k podpoře všech předložených projektů, proto programový výbor schvaluje výše uvedené projekty 

k podpoře a neschvaluje žádný náhradní či nevybraný projekt.  

 

Schválení výše uvedených projektu předložených do 1. výzvy MAS Horní Pomoraví – OPZ – 

Prorodinná opatření I. 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

6 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil k podpoře projekt číslo 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008135, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008143 a 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008119.  



 
 

 
5 
 

 

5) 2. výzva MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Sociální inkluze I. 

Následně byly krátce představeny předložené žádosti do 2. výzvy MAS Horní Pomoraví – OPZ – Sociální 

inkluze I. předložené těmito žadateli:  

• Společnost Podané ruce o.p.s. - KUDY KAM II. 

• Charita Zábřeh - Rozšíření služby odborného sociálního poradenství a sociální rehabilitace na 

Zábřežsku 

• Charita Zábřeh - Podaná ruka v nesnázích 

Václav Jokl byl přizván zpět k jednání. Projektový tým provedl předběžnou kontrolu střetu zájmu, 

v rámci které byla identifikována jedna členka ve střetu zájmu, která se před projednávaným bodem 

jednání přihlásila ke střetu zájmu a opustila jednání programového výboru. Ostatní přítomní členové 

potvrdili, že se nepodíleli na tvorbě žádosti či nejsou v zaměstnaneckém či jiném blízkém vztahu 

s žadateli. Poté co Zdeňka Hrubá zastupující Charitu Zábřeh v programovém výboru opustila jednání se 

změnila usnášeníschopnost a zastoupení zájmových skupin a sektorů viz tabulka níže. 

 

Sektor Počet osob Relativní 

vyjádření 

Počet 

hlas. práv 

Relativní 

vyjádření 

Veřejný 1 17 % -- -- 

Soukromý 5 83 % -- -- 

Celkem 6    

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 3 50 % 2,9 48% 

2. Podnikání a regionální produkce 1 17 % 1,03 17% 

3. Komunitní život 1 17 % 1,03 17% 

4. Regionální identita 0 0 % 0 -- 

5. Rozvoj obcí 1 17 % 1,03 17% 

Bylo přítomno 6 z 9 členů programového výbor, proto jednání bylo usnášeníschopné. Veřejný sektor 

neměl většinu. Ale zájmová skupina životní prostředí měla 50 % hlasů a proto došlo k přepočtu hlasů, 

tak aby žádná ze zájmových skupin na jednání neměla většinu. Zástupci zájmové skupiny životní 

prostředí mají po přepočtu 0,97 hlasu a ostatní zájmové skupiny po přepočtu mají 1,03 hlasu. 

 

Do 2. výzvy MAS Horní Pomoraví – OPZ – Sociální inkluze I. byly předloženy tyto žádosti o podporu: 

Název žadatele Registrační číslo žádosti 
Celkové 

způsobilé výdaje 

Společnost Podané ruce o.p.s. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008142 1 744 375,00 Kč 

Charita Zábřeh CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008147 1 750 000,00 Kč 

Charita Zábřeh CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008149 1 746 312,50 Kč 

Všechny projekty dle zápisu z výběrové komise (vč. hodnotících listů) splnily podmínky věcného 

hodnocení (viz tabulka níže), což znamená získat minimálně 51 bodů ze 100 možných. Žádosti o 
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podporu předložené do 2. výzvy MAS HP-OPZ-Sociální inkluze I. s přiděleným bodovým hodnocením 

výběrovou komisí: 

Název žadatele Název projektu 
Výsledné 

hodnocení 

Charita Zábřeh 
Rozšíření služby odborného sociálního poradenství a 
sociální rehabilitace na Zábřežsku 

97 bodů 

Charita Zábřeh Podaná ruka v nesnázích 87 bodů 

Společnost Podané ruce o.p.s. 
KUDY KAM II. (program prevence, motivace a tréninku 
pro mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí 
na území MAS Horní Pomoraví) 

86 bodů 

V rámci diskuse po představení projektů bylo otevřeno téma, jestli výzva MAS zbytečně nesupluje 

povinnosti státu a kraje v oblasti financování sociálních služeb. Obsahem diskuse bylo i doporučení pro 

kontrolní komisi a jiné orgány MAS, aby se zaměřily na fyzickou kontrolu účelnosti a smysluplnosti 

projektů podpořených v OP Zaměstnanost skrze výzvy MAS. Z důvodu, že finanční požadavky 

předložených projektů převyšovaly alokaci výzvy, tak dalším výsledkem diskuse byl návrh na zkrácení 

délky realizace žádosti o dotaci „KUDY KAM II.“, na základě čehož předseda programového výboru 

předložil návrh usnesení: 

Návrh: 

Všechny předložené žádosti o dotaci v 2. výzvě MAS Horní Pomoraví-OPZ-Sociální inkluze I. jsou 

programovým výborem schváleny v rozsahu, jak byly předloženy žadateli. 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

2 4 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví neschválil žádosti o dotaci tak, jak byly předloženy žadateli. 

 

Proti návrh: 

Žádost o dotaci KUDY KAM II. (program prevence, motivace a tréninku pro mladé lidi ze sociálně 

znevýhodněného prostředí na území MAS Horní Pomoraví) předložená Společností Podané ruce 

o.p.s. by měla být zkrácena realizace o 1 rok. 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

5 1 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil zkrácení doby realizace projektu Společností 

Podané ruce o.p.s. reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008142 o jeden rok a s tím spojených 

nákladů, indikátorů a výstupů. 

 

Schválení navýšení alokace celkových způsobilých výdajů 2. výzvy MAS Horní Pomoraví – OPZ – 

Sociální inkluze I. z 4,5 mil. Kč na 4,74 mil. Kč 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

4 2 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil navýšení alokace celkových způsobilých výdajů 2. 

výzvy MAS Horní Pomoraví – OPZ – Sociální inkluze I. na 4,74 mil. Kč z disponibilních finančních 

prostředků SCLLD v opatření Sociální inkluze v Programovém rámci OP Zaměstnanost (rok 2021 

finančního plánu). 
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Schválení žádosti o podporu Charity Zábřeh „Rozšíření služby odborného sociálního poradenství a 

sociální rehabilitace na Zábřežsku“ reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008147 k financování. 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

6 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil k podpoře projekt číslo 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008147. 

 

Schválení žádosti o podporu Charity Zábřeh „Podaná ruka v nesnázích“ reg. č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008149 k financování. 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

6 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil k podpoře projekt číslo 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008149. 

 

Schválení žádosti o podporu Společnosti Podané ruce o.p.s. reg. č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008142 k financování s výhradou. 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

6 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil s výhradou k podpoře projekt číslo 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008142. Programový výbor doporučuje projekt k podpoře při splnění 

následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav žádosti o podporu před vydáním 

právního aktu:  

- PV požaduje zkrátit dobru realizace z 36 měsíců na 24 a snížit s tím spojené výstupy dle klíčových 

aktivit a cílovou hodnotu indikátoru 67010 

- PV požaduje provedení krácení rozpočtu v souladu s níže uvedenou tabulkou:  

položka název krácení 
zůstatek na 

položce 
odůvodnění 

1.1.1.1.1 animátor 372 000,00 744 000,00 
Z důvodu krácení doby realizace viz 

odůvodnění níže jsou kráceny položky 

přímo navázané na dobu realizace z 36 

měsíců na 24. 

1.1.4.1 

 

Nájemné prostor pro 

práci s cílovou 

skupinou (ambulantní 

formy tréninku) 

30 000,00 60 000,00 

1.2. Nepřímé náklady 100 500,00 248 375,00  

V 2. výzvě MAS Horní Pomoraví – OPZ – Sociální inkluze I. není dostatek finančních prostředků pro 

podporu projektu KUDY KAM II. v plném rozsahu, proto programový výbor přistoupil k navýšení 

alokace výzvy (viz usnesení výše) a zároveň ke krácení doby realizace projektu. Důvodem krácení a 

umožnění podpory projektu je dlouhodobý požadavek komunitního plánu sociálních služeb Zábřeh na 

„Zachování a rozšíření služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, NZDM v Mohelnici a Zábřehu 

(opatření 1.2 - Bude žádáno o rozšíření otevírací doby a navýšení počtu pracovníků v přímé péči 

v průběhu let 2016–2019.)“ v rámci Sítě sociálních služeb Olomouckého kraje. Projekt KUDY KAM II. 

supluje sociální službu NZDM a je potřebný pro území MAS, ale věříme, že žadatel do roku 2020 

přesvědčí Olomoucký kraj o potřebnosti vyššího počtu jednotek sociální služba a zvýší počet 

podporovaných jednotek/sociálních pracovníků v NZDM Zábřeh.  
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Po navýšení alokace 2. výzvy MAS v OPZ a krácení rozpočtu projektu dostačují disponibilní finanční 

prostředky k podpoře všech předložených projektů, proto programový výbor schvaluje výše uvedené 

projekty k podpoře a neschvaluje žádný náhradní či nevybraný projekt.  

 

6) Projednání a schválení vyhlášení II. výzvy MAS Horní Pomoraví pro PRV 

Po skončení jednání o výběru projektů v 2. výzvy OPZ se na jednání vrátila Zdeňka Hrubá, čím se 

změnilo složení zájmových skupin viz tabulka níže. 

Sektor Počet osob Relativní 

vyjádření 

Počet 

hlas. práv 

Relativní 

vyjádření 

Veřejný 1 14 % -- -- 

Soukromý 6 86 % -- -- 

Celkem 7    

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 3 42 %   

2. Podnikání a regionální produkce 1 14 %   

3. Komunitní život 2 28 %   

4. Regionální identita 0 0 %   

5. Rozvoj obcí 1 14 %   

 

Renata Baslerová informovala, že v souvislosti se změnou pravidel PRV muselo dojít k formálním 

úpravám textu Interních postupů MAS Horní Pomoraví pro PRV, které musí být schváleny 

programovým výborem.  

Schválení úprav Interních postupů MAS Horní Pomoraví pro PRV  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

7 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil upravené znění Interních postupů MAS Horní 

Pomoraví pro PRV (viz příloha zápisu č. 2) 

 

Na úvod jednání k 2. výzvě MAS v PRV byl prodiskutován návrh alokací pro jednotlivá opatření výzvy. 

Z důvodu, že v rámci 1. výzvy MAS v PRV došlo k navýšení alokace výzvy pro 1. fichi – zemědělská 

prvovýroba, tak ve finančním plánu SCLLD je jen minimální prostor pro vyšší alokaci ve fichi zemědělská 

prvovýroba. Ostatní fiche mají alokaci pro 2. výzvu v souladu s finančním plánem SCLLD. Alokace 2. 

výzvy PRV je navýšena nad rámec finančního plánu SCLLD pro rok 2018, aby zde byla rezerva z důvodu 

splnění stanoveného milníku finančního plánu (tj. 50 % zazávazkování alokovaných prostředků 

v programovém rámci PRV SCLLD). 

 

 
fin.plán 

2017+2018          

dle strategie 

vyčerpáno 1. 

výzva 

návrh alokace 

pro 2.výzvu 

plán pro 

1+2.výzvu 

Zemědělská prvovýroba 4 500 000 Kč  4 492 447 Kč  500 000 Kč  4 992 447 Kč  

Potravinářství 2 500 000 Kč  617 507 Kč  2 000 000 Kč  2 617 507 Kč  
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Rozvoj nezemědělského 

podnikání 
8 500 000 Kč  4 505 143 Kč  5 500 000 Kč  10 005 143 Kč  

Lesnictví 2 000 000 Kč  325 624 Kč  2 000 000 Kč  2 325 624 Kč  

Relax v lese 1 000 000 Kč  120 000 Kč  1 000 000 Kč  1 120 000 Kč  

Celkem 18 500 000 Kč  10 060 721 Kč  11 000 000 Kč  21 060 721 Kč  

 

Alokace výzev nebyla spojena s diskusí a byla schválena společně s úpravami preferenčních kritérií 

popsanými níže (modře jsou označeny úpravy textů a bodového hodnocení; červeně nové texty). 

 

Fiche 1 - Zemědělská prvovýroba 

Preferenční kritérium Stávající znění Navrhované znění 

PK 1 – Pracovní místo  

Pozn: stejná úprava 

proběhne u všech Fichí 

s PK Vytvoření prac. 

místa (aktualizace 

pravidel) 

Závazek počtu nově vytvořených 

pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od 

data převedení dotace na účet příjemce 

dotace v případě, že v době vytvoření 

pracovních míst je příjemce dotace 

mikro, malý nebo střední podnik nebo ve 

lhůtě 5 let od data převedení dotace na 

účet příjemce dotace v případě, že v době 

vytvoření pracovních míst je příjemce 

dotace velký podnik 

Dle aktualizované metodiky: „ke dni 

podání Žádosti o platbu“ 

Závazek počtu nově vytvořených 

pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od 

data převedení dotace na účet příjemce 

dotace v případě, že ke dni podání 

žádosti platbu je příjemce dotace mikro, 

malý nebo střední podnik nebo ve lhůtě 5 

let od data převedení dotace na účet 

příjemce dotace v případě, že ke dni 

podání žádosti o platbu je příjemce 

dotace velký podnik. 

PK 2 - Podíl příjmů ze 

zemědělské prvovýroby 

na celkových příjmech 

žadatele   

Podíl činí min. 50%.....    10 bodů úprava bodování 

Podíl činí min. 50%.....    15 bodů 

PK 3 - Projekt využívá 

stávajících budov 

Realizace projektu ve stávajících 

objektech %....    10 bodů 

úprava bodování 

Realizace projektu ve stávajících 

objektech    15 bodů 

PK 4 - Žadatel finalizuje 

výrobu 

Podnik žadatele je minimálně od 1. 1. 

2016 schválen a/nebo registrován podle 

ustanovení § 22, odst. (1) písm. a) zákona 

č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o 

změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, jako potravinářský podnik. 

Kritérium musí být naplňováno od data 

zaregistrování žádosti o dotaci minimálně 

po dobu vázanosti projektu na účel. 

 

bodování 

Ano – 15 bodů 

Nárok na body bude ověřen po 
předložení účetních dokladů 
prokazujících příjmy ze zpracování vlastní 
zemědělské produkce alespoň ve výši 10 
tis. Kč za poslední účetně uzavřené 
období a dokladu Státní veterinární 
správy o tom, že podnik žadatele je 
schválen a/nebo registrován podle § 22, 
resp. § 49, zákona č. 166/1999 Sb., 
(veterinární zákon) jako potravinářský 
podnik a/nebo Oznámení provozovatele 
potravinářského podniku o zahájení 
výkonu předmětu činnosti Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci 
(SZPI) a Informace o evidenci nebo o 
provádění kontrol SZPI. 
Za zpracování je tedy možné považovat 
např. i loupání, krájení nebo sušení 
produktu – zde už došlo ke změně 
povahy produktu, nikoliv však pouhé 
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očištění a balení produktu. Pro účely 
tohoto kritéria se za zpracování vlastní 
produkce nepovažuje výroba sena, slámy, 
siláže, senáže, sušení zrnin. Za vlastní 
zemědělské produkty jsou považovány 
zemědělské produkty vyprodukované IČ, 
které je žadatelem.  
Kritérium musí být naplňováno od data 
zaregistrování žádosti o dotaci minimálně 
po dobu vázanosti projektu na účel. 
úprava bodování ANO …20 bodů 

 

PK 5 - Výše celkových 

způsobilých výdajů na 

projekt 

do 500.000,- Kč včetně    30 bodů 

500.001 Kč - 1.000.000,- Kč včetně    20 

bodů 

1.000.001,- Kč - 2.000.000 Kč včetně    10 

bodů 

2.000.001,- Kč - 5.000.000,- Kč včetně   0 

bodů 

úprava bodování 

do 500.000,- Kč včetně    15 bodů 

500.001 Kč - 1.000.000,- Kč vč.          10 

bodů 

1.000.001,- Kč - 2.000.000 Kč včetně    5 

bodů 

2.000.001,- Kč - 5.000.000,- Kč včetně   0 

bodů 

Zvýšení minimální bodové hranice nutné pro podání žádosti u zemědělců z 35 na 40 bodů 

 

FICHE 2 - Potravináři 

Preferenční kritérium Stávající znění Navrhované znění 

PK 2 - Přidávání hodnoty 

regionálním 

zemědělským 

produktům 

Žadatelem je subjekt, který ve svém 

potravinářském provozu využívá jako 

surovinu nakupované regionální produkty 

ekologického nebo konvenčního 

zemědělství (od producentů z území MAS 

Horní Pomoraví nebo max. do 20 km od 

hranice území MAS Horní Pomoraví). V 

případě zpracování nakupované 

produkce konvenční nebo ekologické 

žadatel doloží min. 3 doklady o nákupu 

suroviny pro výrobu potravin z regionu za 

poslední uzavřené účetní období. 

Žadatelem je subjekt, který ve svém 

potravinářském provozu využívá jako 

surovinu nakupované regionální produkty 

(od producentů z území MAS Horní 

Pomoraví nebo max. do 20 km od hranice 

území MAS Horní Pomoraví). V případě 

zpracování nakupované produkce žadatel 

doloží min. 3 doklady o nákupu suroviny 

pro výrobu potravin z regionu za poslední 

uzavřené účetní období od min. 2 

různých dodavatelů v minimální částce 

5.000,- Kč bez DPH u každého 

jednotlivého dokladu. 

PK 4 - Výše celkových 

způsobilých výdajů na 

projekt 

do 500.000,- Kč včetně    30 bodů 

500.001,- Kč - 1.000.000,- Kč včetně   20 

bodů 

1.000.001,- Kč - 2.000.000,- Kč včetně    

10 bodů 

2.000.001,- Kč - 5.000.000,- Kč včetně    0 

bodů 

úprava bodování 

do 1.000.000,- Kč včetně    30 bodů 

1.000.001,- Kč - 2.000.000,- Kč včetně    

15 bodů 

2.000.001,- Kč - 5.000.000,- Kč včetně    0 

bodů 

 

FICHE 3 - Nezemědělské podnikání 

Preferenční kritérium Stávající znění Navrhované znění 
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PK 1 Počet vytvořených 

pracovních míst v rámci 

projektu 

Vytvoření prac. místa v rozsahu 2,0 a více 

úvazku     40 bodů 

Vytvoření prac. místa v rozsahu 1,0 až 1,9 

úvazku      20 bodů 

Vytvoření prac. místa v rozsahu do 0,99 

úvazku      0 bodů 

úprava bodování 

Vytvoření prac. místa v rozsahu 2,0 a více 

úvazku     30 bodů 

Vytvoření prac. místa v rozsahu 1,0 až 1,9 

úvazku      15 bodů 

Vytvoření prac. místa v rozsahu do 0,99 

úvazku      0 bodů 

PK 2 Nezaměstnanost v 

místě realizace projektu 

více než 10% v území obce s pověřeným 

OÚ  - k 31.12.2016 

úprava % nezaměstnanosti a data 

statistiky MPSV 

více než 8% v území obce s pověřeným 

OÚ ke 31.10.2017 

PK 3 Výše celkových 

způsobilých výdajů na 

projekt 

do 1.000.000,- Kč včetně     20 bodů 

od 1.000.001,- Kč do 2.000.000,- Kč 

včetně    10 bodů 

2.000.001,- Kč - 5.000.000,- Kč            0 

bodů 

úprava bodování + zohlednění prac.místa 

(PM) 

do 1.000.000,- Kč včetně s PM     25 bodů 

do 1.000.000,- Kč včetně bez PM 20 bodů 

od 1.000.001,- Kč do 2.000.000,- Kč 

včetně s PM    15 bodů 

od 1.000.001,- Kč do 2.000.000,- Kč 

včetně bez PM   10 bodů 

2.000.001,- Kč - 5.000.000,- Kč   0 bodů 

PK 7 Zvýšení výrobní 

efektivity podniku 

nebylo Předmětem projektu je z min. 50% 

celkových způsobilých výdajů projektu 

pořízení stroje, zařízení, výrobní linky 

nebo jiného vybavení, které má potenciál 

ke zvýšení výrobní kapacity nebo 

rozšíření sortimentu výrobků. Kontrola se 

provádí ze Žádosti o dotaci – popis 

technického řešení + doložení 

technického listu, nabídky s technickými 

parametry stoje, technologie atp. 

s uvedením kapacity ve fyzikálních 

jednotkách (t/hod, m3/hod, apod.).. 

ANO    10 bodů 

NE          0 bodů 

Zvýšení minimální bodové hranice nutné pro podání žádosti u nezemědělských podnikatelů z 35 na 40 

bodů 

Fiche 4 - Lesnictví 

Preferenční 

kritérium 

Stávající znění Navrhované znění 

PK 5 Žadatel využil v posledních 2 letech (v roce 

2016 a nebo 2015) některý z níže 

uvedených nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti (APZ) dle zákona 435/2004: 

Sb.) 

úprava roku 

Žadatel využil v posledních 2 letech (v roce 

2017 a nebo 2016) některý z níže 

uvedených nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti (APZ) dle zákona 435/2004: 

Sb.) 

Fiche 5 – beze změn 
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Programový výbor ukládá manažerce pro PRV požádat o schválení fichí a případně zapracovat 

připomínky SZIF k fichím či textu výzvy.  

 

Schválení alokace a úprav preferenčních kritérií 2. výzvy MAS Horní Pomoraví pro PRV  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

7 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil výše uvedené alokace a úpravy preferenčních 

kritérií 2. výzvy MAS Horní Pomoraví pro PRV. 

 

Schválení vyhlášení 2. výzvy MAS Horní Pomoraví pro PRV 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

7 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil vyhlášení 2. výzvy MAS Horní Pomoraví pro PRV 

v návaznosti na schválení fichí ze strany SZIF v prosinci 2017.  

 

7) Nastavení harmonogramu výzev v IROP a OPZ pro rok 2018 

Dosavadní implementace Strategie CLLD se i přes nepříznivé podmínky IROP daří naplňovat z pohledu 

finančního plánu, ale reálný dopad a výstupy zatím nejsou vyhodnotitelné. Programový výbor se shodl, 

že by měli být vyhlášena všechna opatření kromě opatření „zázemí pro sociální inkluzi“. Budou tedy 

vyhlášeny tyto výzvy: 

12. výzva MAS Horní Pomoraví – IROP - Doprava II. 

13. výzva MAS Horní Pomoraví – IROP - Modernizace ZŠ III. 

14. výzva MAS Horní Pomoraví – IROP - Modernizace MŠ II. 

15. výzva MAS Horní Pomoraví – IROP - Jednotky požární ochrany II. 

16. výzva MAS Horní Pomoraví – IROP - Komunitní centra II.  

17. výzva MAS Horní Pomoraví – IROP - Zázemí pro sociální podnikání II. 

Termíny a alokace výzev bude předmětem jednání programového výboru v lednu resp. únoru 2018, na 

kterém bude rozhodováno o podpoře projektů z 7. až 11. výzvy MAS pro IROP a bude představen stav 

plnění SCLLD za rok 2017. 

 

V Hanušovicích 24. 11. 2017 

 

 

anonymizováno     anonymizováno 

 

Zapsal Karel Hošek ……………………………  Ověřil Přemysl Čech …………………………… 
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Příloha prezenční listiny: 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví (rozhodující orgán) byl zvolen Shromážděním partnerů MAS 

Horní Pomoraví dne 20. 1. 2015 v Bohdíkově s funkčním obdobím do 19. 1. 2018 v tomto složení: 

složení členů PV subjekt zájmová skupina sektor 

Alois Mazák  Alois Mazák  1.Životní prostředí  soukromý 

Přemysl Čech  Přemysl Čech  1.Životní prostředí  soukromý 

Vlasta Jandrtová  Farma Jandrt s.r.o.  1.Životní prostředí  soukromý 

Jiří Linhart  obec Hrabová  5.Rozvoj obcí  veřejný  

Martina Šťastná  obec Svébohov  5.Rozvoj obcí  veřejný  

Jana Gerešová  obec Kopřivná  5.Rozvoj obcí  veřejný  

Jana Lysáková 

(odstoupila z funkce) 
PRO-BIO, obchodní společnost 

s r.o.  
2.Podnikání a reg. produkce  soukromý 

Pavel Pustina (zvolen 26. 

1. 2017) 

Jaroslav Mrázek 

(odstoupil z funkce) 

SKI klub Staré Město pod 

Sněžníkem  

4. Regionální identita  
soukromý 

Zdeňka Hrubá (zvolena 

21.1.2016) 

Charita Zábřeh 3. Komunitní život 
soukromý 

Jiří Vaněček (odstoupil 

z funkce) 

Klub vojenské historie Kralka 

o. s.  

4. Regionální identita  
soukromý 

Václav Jokl (zvolen 

26.1.2017) 

ST Hanušovice z.s. 3. Komunitní život 
soukromý 

Dne 21. 11. 2017 programový výbor schvaloval žádosti o podporu k financování předložené do těchto 

podvýzev MAS v rámci OP Zaměstnanost (viz zápis z jednání): 

1.výzvy MAS Horní Pomoraví – OPZ – Prorodinná opatření I. (116/03_16_047/CLLD_16_01_022) 

2.výzvy MAS Horní Pomoraví – OPZ – Sociální inkluze I. (132/03_16_047/CLLD_16_01_022) 

 

 


