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Zápis z jednání Výběrové komise 

Místní akční skupiny Horní Pomoraví 
 

Datum a místo konání: 11. 1. 2018 ve 15:00, Hanušovice, Hlavní 137 
Účastníci: dle prezenční listiny (příloha č. 2 zápisu) 
Původní program jednání: 

1. Zahájení, prezence  
2. Příprava hodnocení projektů v 7., 8., 9., 10. a 11. výzvě MAS Horní Pomoraví pro IROP - 

kontrola střetu zájmů členů výběrové komise, podpis etických kodexů a vyloučení členů z 

jednání komise 

3. Hodnocení a schválení hodnotících listů žádostí ve 7. výzvě IROP (sociální podniky) 

4. Hodnocení a schválení hodnotících listů žádostí ve 8. výzvě IROP (doprava) 

5. Hodnocení a schválení hodnotících listů žádostí ve 9. výzvě IROP (základní školy) 

6. Hodnocení a schválení hodnotících listů žádostí ve 10. výzvě IROP (komunitní centra) 

7. Hodnocení a schválení hodnotících listů žádostí ve 11. výzvě IROP (sociální služby) 

8. Příprava hodnocení projektů ve 3. výzvě MAS Horní Pomoraví pro OPZ - kontrola střetu zájmu 

členů výběrové komise, podpis etického kodexu a vyloučení členů z jednání komise 

9. Představení projektu a posudku od externí hodnotitelky 

10. Diskuse a celkové hodnocení žádosti ve 3. výzvě OPZ (sociální podnikání) 

1. Zahájení, prezence  

Karel Hošek poděkoval přítomným za účast a poté na základě prezenční listiny (příloha č. 2 zápisu) 

ověřil usnášeníschopnost a zastoupení zájmových skupin a sektorů, s výsledkem, že jednání výběrové 

komise je usnášeníschopné a v souladu s pravidly standardizace MAS bez přepočtení hlasů zástupců 

veřejného sektoru (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 64 % 5 45,5 % 

Soukromý 4 36 % 6 54 ,5 % 

Celkem 11  11  
 

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 3 27,3 % -- -- 

2. Podnikání a regionální produkce 0 0 % -- -- 

3. Komunitní život 5 45,5 % -- -- 

4. Regionální identita 0 0 % -- -- 

5. Rozvoj obcí 3 27,3 % -- -- 

Bylo přítomno 11 z 15 členů výběrové komise (3 omluveni), proto jednání bylo usnášeníschopné. 

Veřejný sektor měl většinu, a proto při hlasování docházelo k přepočtu hlasovacích práv zástupců 

veřejného sektoru. Žádná ze zájmových skupin na jednání neměla většinu, proto nemuselo dojít 

k přepočtu hlasů. 
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2. Příprava hodnocení projektů v 7., 8., 9., 10. a 11. výzvě MAS Horní Pomoraví pro IROP 

- kontrola střetu zájmů členů výběrové komise, podpis etických kodexů a vyloučení 

členů z jednání komise 

Následně byly krátce představeny předložené žádosti do 7., 8., 9., 10. a 11 výzvy MAS Horní Pomoraví 

pro IROP předložené žadateli a byla provedena kontrola střetu zájmu členů výběrové komise. Na 

základě kontroly střetu zájmů u členů komise ve vztahu k jednotlivým žadatelům. Osoby v potenciálním 

střetu zájmů se následně neúčastnili jednání k jednotlivým výzvám a opustili na nezbytný čas místnost: 

7. výzva: 

• Vendula Kubíčková 

• REPARTO Zábřeh s.r.o. 

bez střetu zájmů 

8. výzva: 

• obec Postřelmov 

• obec Postřelmůvek 

bez střetu zájmů 

9. výzva: 

• Základní škola a Mateřská škola Hrabenov, příspěvková organizace 

• Základní škola a Mateřská škola Rohle, příspěvková organizace 

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

střet zájmů: Marie Effenberger Rychlá, Iva Kleinová, Oldřich Tanert 

10. výzva: 

• obec Sudkov 

bez střetu zájmů 

11. výzva: 

• Charita Šumperk 

střet zájmů: Oldřich Tanert 

 

Byla provedena kontrola střetu zájmu členů výběrové komise stvrzená podpisem etického kodexu. 

Marie Effenberger Rychlá, Iva Kleinová, Oldřich Tanert upozornili na své střety zájmů v rámci 9. a 11. 

výzvy MAS (viz podepsaný etický kodex v rámci předávacího protokolu – příloha č. 1 zápisu) a následně 

při projednávání dotčené 9. a 11. výzvy opustili zasedání komise (viz zápis níže). 

Předseda výběrové komise, Oldřich Tanert, oznámil, že jako člen správní rady Charity Šumperk a člen 

zastupitelstva obec Ruda nad Moravou je v potenciálním střetu zájmu. Z důvodu neúčasti předsedy při 

projednávání 9. a 11. výzvy IROP členové navrhli Zdeňka Axmanna, jako pověřeného člena komise pro 

ověřování zápisu, hodnotících listů a pověřují jej účasti na jednání programového výboru MAS.  

Schválení Zdeňka Axmanna pověřenou osobou na jednání programového výboru, ověřovatelem 

zápisu a ověřovatelem hodnotících listu. 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

10 0 1 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila pověření Zdeňka Axmana k účastí na programovém 

výboru MAS a schvaluje jej ověřovatelem zápisu a hodnotících listů.  
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3. Hodnocení projektu v 7. výzvě MAS pro IROP (sociální podnikání) 

Karel Hošek průběžně představil základní podmínky 7. výzvy (zaměření podporovaných aktivit, celkové 

způsobilé výdaje, oprávnění žadatele aj.) a předložené žádosti o podporu postupně představil členům 

výběrové komise, kteří žádosti o podporu k hodnocení obdrželi na počátku ledna 2018 (viz předávací 

protokol – 1. příloha zápisu). 

Tabulka č. 2: Žádosti o podporu předložené do 7. výzvy MAS HP-IROP- Sociální podnikání I.  

Název 
žadatele 

Název projektu Registrační číslo žádosti 

REPARTO 
Zábřeh s.r.o. 

MAS Horní Pomoraví - Rozvoj 
sociálního podniku REPARTO Zábřeh 
s.r.o. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0006920 

Ing. Vendula 
Kubíčková 

U Oskara Lupěné CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0006892 

Prvním projektem k hodnocení byla žádost „MAS Horní Pomoraví - Rozvoj sociálního podniku REPARTO 

Zábřeh s.r.o.“ a žádost o podporu získala 50 z 80 možných bodů a splnila podmínky věcného hodnocení. 

Žádost o podporu byla finalizována dne 6.11.2017 v 21:53. Vyplněný a podepsaný hodnotící list je 

přílohou č. 3 tohoto zápisu.  

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0006920 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 3 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

11 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0006920. Projekt získáním 50 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

 

Druhým projektem k hodnocení byla žádost „U Oskara Lupěné“ a projekt získal 50 z 80 bodů a splnil 

podmínky věcného hodnocení. Žádost o podporu byla finalizována dne 2.11.2017 v 9:35. Vyplněný a 

podepsaný hodnotící list je přílohou č. 4 tohoto zápisu.  

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0006892 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 4 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

11 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0006892. Projekt získáním 50 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

Tabulka č. 3: Pořadí žádosti o podporu po věcném hodnocení 

Název žadatele Název projektu 
Bodové 

hodnocení 
Pořadí 

Ing. Vendula Kubíčková U Oskara Lupěné 50 bodů 1. 

REPARTO Zábřeh s.r.o. 
MAS Horní Pomoraví - Rozvoj sociálního 
podniku REPARTO Zábřeh s.r.o. 

50 bodů 2. 
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4. Hodnocení a schválení hodnotících listů žádostí ve 8. výzvě IROP (doprava) 

Karel Hošek průběžně představil základní podmínky 8. výzvy (zaměření podporovaných aktivit, celkové 

způsobilé výdaje, oprávnění žadatele aj.) a předložené žádosti o podporu postupně představil členům 

výběrové komise, kteří žádosti o podporu k hodnocení obdrželi na počátku ledna 2018 (viz předávací 

protokol – 1. příloha zápisu). 

Tabulka č. 4: Žádosti o podporu předložené do 8. výzvy MAS HP-IROP-Doprava I.  

Název 
žadatele 

Název projektu Registrační číslo žádosti 

Obec 
Postřelmov 

Chodník Postřelmov - Sudkov CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007135 

Obec 
Postřelmůvek 

Cyklostezka Postřelmůvek CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007129 

 

Prvním projektem k hodnocení byla žádost „Chodník Postřelmov - Sudkov“ a projekt získal 64 ze 100 

bodů a splnil podmínky věcného hodnocení. Vyplněný a podepsaný hodnotící list je přílohou č. 5 tohoto 

zápisu.  

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007135 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 5 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

11 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007135. Projekt získáním 59 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

Druhým projektem k hodnocení byla žádost „Cyklostezka Postřelmůvek“ a žádost o podporu získala 57 

ze 100 možných bodů a splnila podmínky věcného hodnocení. Vyplněný a podepsaný hodnotící list je 

přílohou č. 6 tohoto zápisu.  

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007129 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 6 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

11 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007129. Projekt získáním 57 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

Tabulka č. 5: Pořadí žádosti o podporu po věcném hodnocení 

Název žadatele Název projektu 
Bodové 

hodnocení 
Pořadí 

Obec Postřelmov Chodník Postřelmov - Sudkov 64 1. 

Obec Postřelmůvek Cyklostezka Postřelmůvek 57 2. 
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Následně bylo přerušeno jednání z důvodu požádání osob ve střetu zájmu, aby opustili jednání 

výběrové komise. Konkrétně se jednalo o Marii Effenberger Rychlou, Ivu Kleinovou a Oldřicha Tanerta. 

5. Hodnocení a schválení hodnotících listů žádostí ve 9. výzvě IROP (základní školy) 

Poté co výše uvedení tři členové výběrové komise opustili jednání, tak došlo k přepočtu 

usnášeníschopnost a zastoupení zájmových skupin a sektorů viz tabulka níže.  

Tabulka č.6: Zastoupení sektorů a zájmových skupin na jednání VK 

Sektor Počet osob 
Relativní 
vyjádření 

Počet hlas. 
práv 

Relativní 
vyjádření 

Veřejný 6 75 % 3 37,5 % 

Soukromý 2 25 % 5 62,5 % 

Celkem 8  8  
 

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 2 25,0 % -- -- 

2. Podnikání a regionální produkce 0 0 % -- -- 

3. Komunitní život 3 37,5 % -- -- 

4. Regionální identita 0 0 % -- -- 

5. Rozvoj obcí 3 37,5 % -- -- 

Bylo přítomno 8 z 15 členů výběrové komise, proto jednání bylo usnášeníschopné. Veřejný sektor měl 

většinu, a proto při hlasování docházelo k přepočtu hlasovacích práv zástupců veřejného sektoru. 

Žádná ze zájmových skupin na jednání neměla většinu, proto nemuselo dojít k přepočtu hlasů. 

 

Karel Hošek představil základní podmínky 9. výzvy (zaměření podporovaných aktivit, celkové způsobilé 

výdaje, oprávnění žadatele aj.) a předložené žádosti o podporu postupně představil členům výběrové 

komise, kteří žádosti o podporu k hodnocení obdrželi na počátku ledna 2018 (viz předávací protokol – 

1. příloha zápisu). 

Tabulka č. 7: Žádosti o podporu předložené do 9. výzvy MAS HP-IROP- Modernizace základních škol II.  

Název žadatele Název projektu Registrační číslo žádosti 

Základní škola a Mateřská 
škola Rohle 

Renovace učeben  a 
vybavení ZŠ Rohle 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006923 

Základní škola a Mateřská 
škola Hrabenov 

Multimediální učebna pro 
ZŠ Hrabenov 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006922 

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

Modernizace učeben ZŠ 
Severovýchod 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006916 

 

Prvním projektem k hodnocení byla žádost „Renovace učeben  a vybavení ZŠ Rohle“ a projekt získal 66 

ze 100 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení. Vyplněný a podepsaný hodnotící list je přílohou č. 

7 tohoto zápisu.  
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Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006923 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 7 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006923. Projekt získáním 66 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

Druhým projektem k hodnocení byla žádost „Multimediální učebna pro ZŠ Hrabenov“ a žádost o 

podporu získala 55 ze 100 možných bodů a splnila podmínky věcného hodnocení. Vyplněný a 

podepsaný hodnotící list je přílohou č. 8 tohoto zápisu.  

Výběrová komise řešila celkovou výši způsobilých výdajů projektu, která je neadekvátní k velikosti 

učebny, pošty žáků atd. Výběrová komise proto kontrolní komisi doporučuje zaměřit se při kontrole 

projektů při realizaci na tuto žádost. 

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006922 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 8 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006922. Projekt získáním 55 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

Třetím projektem k hodnocení byla žádost „Modernizace učeben ZŠ Severovýchod“ a žádost o podporu 

získala 53 ze 100 možných bodů a splnila podmínky věcného hodnocení. Vyplněný a podepsaný 

hodnotící list je přílohou č. 9 tohoto zápisu.  

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006916 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 9 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006916. Projekt získáním 53 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

Tabulka č. 8: Pořadí žádosti o podporu po věcném hodnocení 

Název žadatele Název projektu 
Bodové 

hodnocení 
Pořadí 

Základní škola a 
Mateřská škola Rohle 

Renovace učeben  a vybavení ZŠ Rohle 66 1. 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Hrabenov 

Multimediální učebna pro ZŠ Hrabenov 55 2. 

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

Modernizace učeben ZŠ Severovýchod 53 3. 



 

7 

 

6. Hodnocení a schválení hodnotících listů žádostí v 10. výzvě IROP (komunitní centra) 

Po ukončení projednávání a schvalování hodnocení žádosti o podporu v 9. výzvě byly tři účastníci 

přizváni zpět k jednání. Na základě této změny došlo k změně usnášení schopnosti a poměru veřejného 

a soukromého sektoru po přepočítání hlasovacích práv (viz tabulka č. 9). 

Tabulka č.9: Zastoupení sektorů a zájmových skupin na jednání VK 

Sektor Počet osob 
Relativní 
vyjádření 

Počet hlas. 
práv 

Relativní 
vyjádření 

Veřejný 7 64 % 5 45,5 % 

Soukromý 4 36 % 6 54 ,5 % 

Celkem 11  11  
 

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 3 27,3 % -- -- 

2. Podnikání a regionální produkce 0 0 % -- -- 

3. Komunitní život 5 45,5 % -- -- 

4. Regionální identita 0 0 % -- -- 

5. Rozvoj obcí 3 27,3 % -- -- 

Bylo přítomno 11 z 15 členů výběrové komise, proto jednání bylo usnášeníschopné. Veřejný sektor měl 

většinu, a proto při hlasování docházelo k přepočtu hlasovacích práv zástupců veřejného sektoru. 

Žádná ze zájmových skupin na jednání neměla většinu, proto nemuselo dojít k přepočtu hlasů. 

 

Karel Hošek představil základní podmínky 10. výzvy (zaměření podporovaných aktivit, celkové 

způsobilé výdaje, oprávnění žadatele aj.) a předloženou žádost o podporu představil členům výběrové 

komise, kteří žádost o podporu k hodnocení obdrželi na počátku ledna 2018 (viz předávací protokol – 

1. příloha zápisu). 

Tabulka č. 10: Žádosti o podporu předložené do 10. výzvy MAS HP-IROP - Komunitní centra II. 

Název žadatele Název projektu Registrační číslo žádosti 

Obec Sudkov Komunitní centrum Sudkov CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007013 

 

Projektem k hodnocení byla žádost „Komunitní centrum Sudkov“ a projekt získal 55 ze 70 bodů a splnil 

podmínky věcného hodnocení. Vyplněný a podepsaný hodnotící list je přílohou č. 10 tohoto zápisu.  

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007013 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 10 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

11 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007013. Projekt získáním 55 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

7. Hodnocení a schválení hodnotících listů žádostí ve 11. výzvě IROP (sociální služby) 
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Poté co Oldřich Tanert opustil podruhé jednání výběrové komise z důvodu střetu zájmu z důvodu 

působení v dozorčí radě žadatele došlo k přepočtu usnášeníschopnost a zastoupení zájmových skupin 

a sektorů viz tabulka níže.  

Tabulka č.11: Zastoupení sektorů a zájmových skupin na jednání VK 

Sektor Počet osob 
Relativní 
vyjádření 

Počet hlas. 
práv 

Relativní 
vyjádření 

Veřejný 7 70 % 5,1 51  % 

Soukromý 3 30 % 4,9 49 % 

Celkem 10  10  
 

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 2 25,0 % 2,04 20,4 % 

2. Podnikání a regionální produkce 0 0 % -- -- 

3. Komunitní život 5 37,5 % 4,9 49,0 % 

4. Regionální identita 0 0 % -- -- 

5. Rozvoj obcí 3 37,5 % 3,06 30,6 % 

Bylo přítomno 10 z 15 členů výběrové komise, proto jednání bylo usnášeníschopné. Veřejný sektor měl 

většinu, a proto při hlasování docházelo k přepočtu hlasovacích práv zástupců veřejného sektoru. 

Zároveň zájmová skupina komunitní život měla na jednání 50 % podíl proto dochází k přepočtu 

hlasovacích práv zájmových skupin, aby žádná skupina neměl většin na jednání. 

 

Karel Hošek představil základní podmínky 11. výzvy (zaměření podporovaných aktivit, celkové 

způsobilé výdaje, oprávnění žadatele aj.) a předloženou žádost o podporu představil členům výběrové 

komise, kteří žádost o podporu k hodnocení obdrželi na počátku ledna 2018 (viz předávací protokol – 

1. příloha zápisu). 

Tabulka č. 12: Žádosti o podporu předložené do 11. výzvy MAS HP-IROP-Rozvoj sociálních služeb II. 

Název žadatele Název projektu Registrační číslo žádosti 

Charita 
Šumperk 

Modernizace vybavení pro 
terénní sociální služby Charity 
Šumperk 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0006984 

 

Projektem k hodnocení byla žádost „Modernizace vybavení pro terénní sociální služby Charity 

Šumperk“ a projekt získal 51 ze 70 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení. Vyplněný a podepsaný 

hodnotící list je přílohou č. 11 tohoto zápisu. 

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0006984 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 11 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

10 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0006984. Projekt získáním 51 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 
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8. Příprava hodnocení projektů ve 3. výzvě MAS Horní Pomoraví pro OPZ - kontrola 

střetu zájmu členů výběrové komise, podpis etického kodexu a vyloučení členů z 

jednání komise 

Na úvod bodu členové výběrové komise Jana Kapplová a Marie Effenberger Rychlá podepsali etický 

kodex OPZ, protože se neúčastnili jednání 14. 11. 2017, kdy většina členů provedla podpis etického 

kodexu. Následně byla krátce představena žádost do 3. výzvy MAS Horní Pomoraví pro OPZ předložena 

žadatelem a byla provedena kontrola střetu zájmu členů výběrové komise stvrzená podpisem etického 

kodexu. Žadatelem je společnost REPARTO Zábřeh s.r.o. s niž nikdo z členů výběrové komise nemá 

střed dle etického kodexu OPZ.  

9. Představení projektů a posudků od externích hodnotitelek 

Karel Hošek představil základní podmínky 3. výzvy OPZ (zaměření podporovaných aktivit, celkové 

způsobilé výdaje, oprávnění žadatele aj.), předloženou žádost o podporu a především posudky 

externích hodnotitelek představil členům výběrové komise, kteří žádost o podporu se všemi podklady 

k hodnocení obdrželi na počátku ledna 2018. 

Tabulka č. 7: Žádosti o podporu předložené do 3. výzvy MAS HP-OPZ-Sociální podnikání I. 

Název žadatele Název projektu Registrační číslo žádosti 

REPARTO 
Zábřeh s.r.o. 

MAS Horní Pomoraví - Provozní 
udržitelnost nového pracoviště 
sociálního podniku REPARTO 
Zábřeh s.r.o. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008958 

10. Diskuse a celkové hodnocení žádosti ve 3. výzvě OPZ (sociální podnikání) 

Projektem k hodnocení byla žádost „MAS Horní Pomoraví - Provozní udržitelnost nového pracoviště 

sociálního podniku REPARTO Zábřeh s.r.o.“ a projekt získal 76 ze 100 bodů a splnil podmínky věcného 

hodnocení. Vyplněný a podepsaný hodnotící list je přílohou č. 12 tohoto zápisu.  

Schválení věcného hodnocení projektu s reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008958 dle vyplněného 

hodnotícího listu (příloha č. 12 zápisu)  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

11 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila výsledek věcného hodnocení projektu s reg. č. 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008958. Projekt získáním 76 bodů splnil podmínky věcného hodnocení. 

Karel Hošek poděkoval všem  přítomným a ukončil jednání Výběrové komise. 

 

Zapsal dne 15. 1. 2018   

Karel Hošek    …………………………………………….. 

 

 

Ověřil dne 15. 1. 2018 

Zdeněk Axmann   …………………………………………….. 


