
  

 

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

 
Datum a místo konání: 23. 8. 2017 v 8:00, Hanušovice, Hlavní 137 
Účastníci: 
- dle prezenční listiny 

 
Schválený program:  

1. Usnášeníschopnost programového výboru 

2. Vzetí na vědomí proběhnuvší hlasování per rollam k formálním úpravám výzev MAS pro 

IROP a OP Zaměstnanost  

3. Schválení projektů 3. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP: 

a. Kontrola formálních náležitostí jednání výběrové komise 

b. Schválení doporučených projektu k financování 

4. Projednání formálních změn SCLLD 

5. Diskuse, různé 

1) Usnášeníschopnost programového výboru 

Sektor Počet osob Relativní 

vyjádření 

Počet 

hlas. práv 

Relativní 

vyjádření 

Veřejný 2 40 % -- -- 

Soukromý 3 60 % -- -- 

Celkem 5 

 

  

Zájmové skupiny  

1. Životní prostředí 2 40 %   

2. Podnikání a regionální produkce 1 20 %   

3. Komunitní život 0 0 %   

4. Regionální identita 0 0 %   

5. Rozvoj obcí 2 40 %   

 

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

PRV a interních postupů PRV 

Karel Hošek členy programového výboru informoval o hlasování per rollam viz níže. 

Znění výzev projednané a schválené programovým výborem dne 28. 6. 2017 bylo zaměstnanci MAS 

upraveno. Na základě připomínek Řídících orgánů IROP a OPZ k formulaci hodnotících kritérií a textů 

výzev došlo ke zpoždění a úpravám textů výzev MAS a jejich příloh, které neměli dopad na smysl, 

zacílení a zaměření výzev MAS. Tyto změny byly formálně schváleny per rollam hlasováním na konci 

července, a to na základě e-mailové výzvy k hlasování z 25. 7. 2017.  

Schválení finální podoby výzev MAS Horní Pomoraví pro IROP a OPZ 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

5 0 - 

Programový výbor schvaluje úpravy výzev MAS č. 6 až 11 pro IROP a výzev č. 1. až 3 pro OP 

Zaměstnanosti. 



  

 

 

3) Schválení projektů 3. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP 

a. Kontrola formálních náležitostí jednání výběrové komise 

b. 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 příslušnou výzvu. 

Programový výbor za účasti pověřeného člena výběrové komise, Zdeňka Axmanna, zkontroloval 

formální náležitosti jednání výběrové komise, která se uskutečnilo 23. srpna 2017. Při jednání díky 

neúčasti řady členů komise nedošlo ke střed zájmů některých členů a nedošlo k chybě při hodnocení 

projektů. Kontrola tak proběhla v pořádku a bez připomínek. 

 

Do třetí výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – Modernizace základních škol I. byly předloženy tyto 

žádosti o podporu: 

Název žadatele Název projektu Registrační číslo žádosti 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Základní škola a Dům dětí a 

mládeže Krasohled Zábřeh, 

Severovýchod 484/26, 

okres Šumperk 

Podpora vzdělávání v 
oblasti přírodních věd a 
technických oborů na ZŠ 
Severovýchod 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005204 1 232 809,0 Kč 

Základní škola a Mateřská 
škola Bohdíkov, okres 
Šumperk  

S přírodou a 

technologiemi k jazykům 

a potřebným 

kompetencím 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005217 807 466,0 Kč 

Základní škola Ruda nad 

Moravou, okres Šumperk 

Modernizace a rozvoj 
technické výchovy na ZŠ 
Ruda nad Moravou 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005221 988 401,2 Kč 

 

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

hodnocení (viz tabulka níže): 

Název žadatele Název projektu 
Výsledné 

hodnocení 

Základní škola a Mateřská škola 

Bohdíkov, okres Šumperk  

S přírodou a technologiemi k jazykům a potřebným 

kompetencím 
81 bodů 

Základní škola a Dům dětí a 

mládeže Krasohled Zábřeh, 

Severovýchod 484/26, okres 

Šumperk 

Podpora vzdělávání v oblasti přírodních věd a 
technických oborů na ZŠ Severovýchod 

61 bodů 

Základní škola Ruda nad 

Moravou, okres Šumperk 
Modernizace a rozvoj technické výchovy na ZŠ Ruda nad 
Moravou 

60 bodů 

 



  

 

Alokace výzvy 7,5 mil. Kč z ERDF (celkové způsobilé výdaje 7,89 mil. Kč) plně dostačuje k podpoře 

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

neschvaluje žádný náhradní či nevybraný projekt.  

 

Schválení všech výše uvedených projektu předložených do 3. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – 

Modernizace základní školy 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

5 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil k podpoře projekt S přírodou a technologiemi k 

jazykům a potřebným kompetencím, Podpora vzdělávání v oblasti přírodních věd a technických 

oborů na ZŠ Severovýchod a Modernizace a rozvoj technické výchovy na ZŠ Ruda nad Moravou. 

 

 

 

 

Zapsal Karel Hošek ……………………………  Ověřil Přemysl Čech …………………………… 


