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

 
 
Datum a místo konání: 17. 1. 2018 v 13:30, Hanušovice, Hlavní 137 
Účastníci: 
- dle prezenční listiny (příloha č. 1)  

 
Schválený program:  

1) Usnášeníschopnost programového výboru 

2) Kontrola formálních náležitostí jednání výběrové komise při hodnocení projektů v IROP a 

OP Zaměstnanost dne 11. 1. 2018 

3) 7. výzva MAS Horní Pomoraví pro IROP – Sociální podnikání I.: 

a. Kontrola střetu zájmu členů programového výboru 

b. Schválení náhradních a doporučených projektu k financování 

4) 8. výzva MAS Horní Pomoraví pro IROP – Doprava I.: 

a. Kontrola střetu zájmu členů programového výboru 

b. Schválení náhradních a doporučených projektu k financování 

5) 9. výzva MAS Horní Pomoraví pro IROP – Modernizace základní škol II.: 

a. Kontrola střetu zájmu členů programového výboru 

b. Schválení náhradních a doporučených projektu k financování 

6) 10. výzva MAS Horní Pomoraví pro IROP – Komunitní centra II.: 

a. Kontrola střetu zájmu členů programového výboru 

b. Schválení náhradních a doporučených projektu k financování 

7) 11. výzva MAS Horní Pomoraví pro IROP – Rozvoje sociálních služeb II.: 

a. Kontrola střetu zájmu členů programového výboru 

b. Schválení náhradních a doporučených projektu k financování 

8) 3. výzva MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Sociální podnikání I.: 

a. Kontrola střetu zájmu členů programového výboru 

b. Schválení náhradních a doporučených projektu k financování 

9) Projednání formálních změn Strategie CLLD MAS Horní Pomoraví v roce 2017  

10) Příprava změna Strategie CLLD MAS Horní Pomoraví pro jednání Shromáždění partnerů 

a. Změna finančního plánu IROP  

b. Změna principů výběrových kritérií v PRV 

c. Změna finančního plánu OPZ (vnitřní přesun umožňující vyhlášení další výzvy) 

11) Harmonogramu výzev v IROP a OPZ pro rok 2018 

12) Projednání a schválení vyhlášení 12. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – Jednotky 

požární ochrany II., 13. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – Komunitní centra III.  

13) Změny Interních postupů IROP  

14) Diskuse, různé 
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1) Usnášeníschopnost programového výboru 

Sektor Počet osob Relativní 

vyjádření 

Počet 

hlas. práv 

Relativní 

vyjádření 

Veřejný 3 37,5 % -- -- 

Soukromý 5 62,5 % -- -- 

Celkem 8    

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 2 25 %   

2. Podnikání a regionální produkce 1 12,5 %   

3. Komunitní život 2 25 %   

4. Regionální identita 0 0 %   

5. Rozvoj obcí 3 37,5 %   

Bylo přítomno 8 z 9 členů programového výboru, proto jednání bylo usnášeníschopné. Veřejný sektor 

a ani žádná ze zájmových skupin na jednání neměla většinu, proto nemuselo dojít k přepočtu hlasů. 

 

2) Kontrola formálních náležitostí jednání výběrové komise při hodnocení projektů v IROP a 

OP Zaměstnanost dne 11. 1. 2018 

Karel Hošek členy programového výboru předložil zápis z jednání výběrové komise včetně všech příloh 

a pracovních podkladů. Programového výboru se účastnil předseda výběrové komise Oldřich Tanert. 

Programový výbor zkontroloval formální náležitosti vč. střetů zájmů na jednání výběrové komise, které 

se uskutečnilo 11. ledna 2018, kontrola proběhla v pořádku a bez připomínek. 

 

3) 7. výzva MAS Horní Pomoraví pro IROP – Sociální podnikání I.: 

a. Kontrola střetu zájmu členů programového výboru 

b. Schválení doporučených projektů k financování 

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

neidentifikoval střet zájmu stejně jako při předávání projektů k hodnocení dne 15. ledna 2018. 

 

Do 7. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – Sociální podnikání I. byly předloženy tyto žádosti o podporu: 

Název 

žadatele 
Název projektu Registrační číslo žádosti 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

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 1 011 976 Kč 

Ing. Vendula 

Kubíčková 
U Oskara Lupěné CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0006892 2 650 000 Kč 

 

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

hodnocení (viz tabulka níže), což znamenalo získat minimálně 41 bodů z 80 možných. 
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Název žadatele Název projektu 
Výsledné 

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. 

Alokace výzvy 5 035 tis. Kč z ERDF (celkové způsobilé výdaje 4 783 250 Kč) dostačuje k podpoře všech 

předložených projektů s celkovými způsobilými výdaji 3 661 976 Kč, a proto Programový výbor schválil 

všechny výše uvedené projekty k podpoře a neschválil žádný náhradní či nevybraný projekt.  

 

Schválení výše uvedených projektu předložených do 7. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – Sociální 

podnikání I. 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil k podpoře projekty číslo 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0006920 (žadatel REPARTO Zábřeh s.r.o.) a 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0006892 (žadatel Ing. Vendula Kubíčková). 

 

4) 8. výzva MAS Horní Pomoraví pro IROP – Doprava I. 

Následně byly krátce představeny předložené žádosti do 8. výzvy MAS Horní Pomoraví IROP – Doprava 

I. předložené těmito žadateli:  

• Obec Postřelmov 

• Obec Postřelmůvek 

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

výboru nebyl identifikován ve střetu zájmu, přítomní členové potvrdili, že se nepodíleli na tvorbě 

žádosti či nejsou v zaměstnaneckém či jiném blízkém vztahu s žadateli. 

 

Do 8. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP – Doprava I. byly předloženy tyto žádosti o podporu: 

Název 

žadatele 
Název projektu Registrační číslo žádosti 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Obec 

Postřelmov 
Chodník Postřelmov - Sudkov CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007135 2 300 000 Kč 

Obec 

Postřelmůvek 
Cyklostezka Postřelmůvek CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007129 2 300 000 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 8. výzvy MAS HP pro IROP - Doprava I. s přiděleným bodovým hodnocením 

výběrovou komisí: 

Název žadatele Název projektu 
Výsledné 

hodnocení 
Pořadí 
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Obec Postřelmov Chodník Postřelmov - Sudkov 59 bodů 1. 

Obec Postřelmůvek Cyklostezka Postřelmůvek 57 bodů 2. 

Alokace 8. výzvy z ERDF byla stanovena na 13,3 mil. Kč celkových způsobilých výdajů a předložené 

žádosti o podporu mají dohromady celkové způsobilé výdaje 4,6 mil. 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 8. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP – 

Doprava I. 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil k podpoře projekt číslo 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007135 (žadatel obec Postřelmov) a  

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007129 (žadatel  obec Postřelmůvek).  

 

5) 9. výzva MAS Horní Pomoraví pro IROP – Modernizace základní škol II. 

Následně byly krátce představeny předložené žádosti do 9. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP – 

Modernizace základních škol II. předložené těmito žadateli:  

• Základní škola a Mateřská škola Rohle 

• Základní škola a Mateřská škola Hrabenov 

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

Projektový tým provedl předběžnou kontrolu střetu zájmu, v rámci které byl identifikován Václav Jokl 

ve střetu zájmu, který 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 3 42,8 % -- -- 

Soukromý 4 57,1 % -- -- 

Celkem 7    

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 2 28,6 %   

2. Podnikání a regionální produkce 1 14,3 %   

3. Komunitní život 1 14,3 %   

4. Regionální identita 0 0 %   

5. Rozvoj obcí 3 42,8 %   

Bylo přítomno 7 z 9 členů programového výboru, proto jednání bylo usnášeníschopné. Veřejný sektor 

ani žádná ze zájmových skupin na jednání neměla většinu, proto nemuselo dojít k přepočtu hlasů. 
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Do 9. výzvy MAS Horní Pomoraví MAS Horní Pomoraví pro IROP – Modernizace základní škol II. byly 

předloženy tyto žádosti o podporu: 

Název žadatele Název projektu Registrační číslo žádosti 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Základní škola a 

Mateřská škola Rohle 

Renovace učeben  

a vybavení ZŠ Rohle 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006923 2 279 988 Kč 

Základní škola a 

Mateřská škola 

Hrabenov 

Multimediální 

učebna pro ZŠ 

Hrabenov 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006922 1 297 620 Kč 

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 2 275 497 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 podporu předložené do 9. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – Modernizace základní škol 

II.  s přiděleným bodovým hodnocením výběrovou komisí: 

Název žadatele Název projektu 
Výsledné 

hodnocení 
Pořadí 

Základní škola a Mateřská 

škola Rohle 
Renovace učeben  a vybavení ZŠ Rohle 66 bodů 1. 

Základní škola a Mateřská 

škola Hrabenov 
Multimediální učebna pro ZŠ Hrabenov 55 bodů 2. 

Základní škola a Dům dětí a 

mládeže Krasohled Zábřeh, 

Severovýchod 484/26 

Modernizace učeben ZŠ Severovýchod 53 bodů 3. 

Alokace 9. výzvy z ERDF byla stanovena na 11,4 mil. Kč celkových způsobilých výdajů a předložené 

žádosti o podporu mají dohromady celkové způsobilé výdaje 5 853 105 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 9. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP – 

Modernizace základní škol II. 

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_075/0006923 (žadatel Základní škola a Mateřská škola Rohle), 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006922 (žadatel Základní škola a Mateřská škola Hrabenov) a 
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CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006916 (žadatel Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled 

Zábřeh, Severovýchod 484/26).  

 

Po skončení jednání o výběru projektů v 9. výzvě IROP se na jednání vrátil Václav Jokl. 

Sektor Počet osob Relativní 

vyjádření 

Počet 

hlas. práv 

Relativní 

vyjádření 

Veřejný 3 37,5 % -- -- 

Soukromý 5 62,5 % -- -- 

Celkem 8    

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 2 25 %   

2. Podnikání a regionální produkce 1 12,5 %   

3. Komunitní život 2 25 %   

4. Regionální identita 0 0 %   

5. Rozvoj obcí 3 37,5 %   

Bylo přítomno 8 z 9 členů programového výboru, proto jednání bylo usnášeníschopné. Veřejný sektor 

a ani žádná ze zájmových skupin na jednání neměla většinu, proto nemuselo dojít k přepočtu hlasů. 

 

6) 10. výzva MAS Horní Pomoraví pro IROP – Komunitní centra II. 

Následně byla krátce představena předložená žádost do 10. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP – 

Komunitní centra II. předložená tímto žadatelem: 

• Obec Sudkov 

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

výboru nebyl identifikován ve střetu zájmu, přítomní členové potvrdili, že se nepodíleli na tvorbě 

žádosti či nejsou v zaměstnaneckém či jiném blízkém vztahu s žadateli. 

 

Do 10. výzvy MAS Horní Pomoraví MAS Horní Pomoraví pro IROP – Komunitní centra II. byla předložena 

žádost o podporu: 

Název 

žadatele 
Název projektu Registrační číslo žádosti 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Obec Sudkov Komunitní centrum Sudkov CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007013 2 100 000 Kč 

Členka Programového výboru se dotazovala na rozpor v textu žádosti o dotaci, ve které žadatel uvádí 

komunitního pracovníka se vzděláním pracovníka v sociálních službách a přestože podmínkou výzvy je 

vzdělání odpovídající sociálnímu pracovníku dle § 109 a následujících v zákoně č. 108/2006 Sb. Karel 

Hošek uvedl, že tento rozpor uvedený v finanční částí studie proveditelnosti není závažný, protože 

žadatel se musí řídit při implementaci podmínkami výzvy a IROP a žadatele bude o tomto informovat. 

 

Projekt dle zápisu z výběrové komise (vč. hodnotících listů) splnil podmínky věcného hodnocení (viz 

tabulka níže), což znamená získat minimálně 36 bodů ze 70 možných.  
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Žádost o podporu předložená do 10. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP – Komunitní centra II. 

s přiděleným bodovým hodnocením výběrovou komisí: 

Název žadatele Název projektu 
Výsledné 

hodnocení 

Obec Sudkov Komunitní centrum Sudkov 55 bodů 

Alokace 10. výzvy z ERDF byla stanovena na 2,1 mil. Kč celkových způsobilých výdajů a předložená 

žádost o podporu mají dohromady celkové způsobilé výdaje 2,1 mil. Kč. Alokace přesně kryje finanční 

požadavky žadatele a dostačuje k podpoře předloženého projektů, proto programový výbor schválil 

výše uvedený projekt k podpoře a neschvaluje žádný náhradní či nevybraný projekt.  

 

Schválení výše uvedeného projektu předloženého do 10. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP – 

Komunitní centra II. 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil k podpoře projekt číslo 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007013 (žadatel obec Sudkov). 

 

7) 11. výzva MAS Horní Pomoraví pro IROP – Rozvoj sociálních služeb II. 

Následně byla krátce představena předložená žádost do 11. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP – 

Rozvoj sociálních služeb II. předložená Charitou Šumperk. 

Projektový tým provedl předběžnou kontrolu střetu zájmu, v rámci které nebyl identifikován žádný 

střet zájmu, ale před projednávaným bodem jednání se přihlásila zaměstnankyně Charity Zábřeh, že 

neví, jak široce je pojímán střed zájmů a protože Charitu Šumperk a Charitu Zábřeh zřizuje totožná 

organizace, tak se paní Zdeňka Hrubá pro jistotu jednání neúčastnila. 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 3 42,8 % -- -- 

Soukromý 4 57,1 % -- -- 

Celkem 7    

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 2 28,6 %   

2. Podnikání a regionální produkce 1 14,3 %   

3. Komunitní život 1 14,3 %   

4. Regionální identita 0 0 %   

5. Rozvoj obcí 3 42,8 %   

Bylo přítomno 7 z 9 členů programového výboru, proto jednání bylo usnášeníschopné. Veřejný sektor 

ani žádná ze zájmových skupin na jednání neměla většinu, proto nemuselo dojít k přepočtu hlasů. 
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Do 11. výzvy MAS Horní Pomoraví MAS Horní Pomoraví pro IROP – Rozvoj sociálních služeb II. byla 

předložena žádost o podporu: 

Název 

žadatele 
Název projektu Registrační číslo žádosti 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Charita 

Šumperk 

Modernizace vybavení pro terénní 

sociální služby Charity Šumperk 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0006984 1 253 400 Kč 

Projekt dle zápisu z výběrové komise (vč. hodnotících listů) splnil podmínky věcného hodnocení (viz 

tabulka níže), což znamená získat minimálně 36 bodů ze 70 možných.  

Žádost o podporu předložená do 11. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP – Rozvoj sociálních služeb 

II. s přiděleným bodovým hodnocením výběrovou komisí: 

Název žadatele Název projektu 
Výsledné 

hodnocení 

Charita Šumperk Modernizace vybavení pro terénní sociální služby Charity Šumperk 51 bodů 

Alokace 11. výzvy z ERDF byla stanovena na 2 375 tis. Kč celkových způsobilých výdajů a předložená 

žádosti o podporu má celkové způsobilé výdaje 1 253 400 Kč. Alokace plně dostačuje k podpoře 

předloženého projektu, proto programový výbor schválil výše uvedený projekt k podpoře a 

neschvaluje žádný náhradní či nevybraný projekt.  

 

Schválení výše uvedeného projektu předloženého do 11. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP –

Rozvoj sociálních služeb II. 

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_072/0006984 (žadatel Charita Šumperk). 

 

8) 3. výzva MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Sociální podnikání I.: 

Následně byla krátce představena předložená žádost do 3. výzvy MAS Horní Pomoraví pro OPZ – 

Sociální podnikání I. předložená tímto žadatelem: 

• REPARTO Zábřeh s.r.o. 

Projektový tým provedl předběžnou kontrolu střetu zájmu a nepřítomná Zdeňka Hrubá je 

zaměstnancem zřizovatele žadatele. 

 

Do 3. výzvy MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Sociální podnikání I. byla předložena žádost o podporu: 

Název 

žadatele 
Název projektu Registrační číslo žádosti 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

REPARTO 

Zábřeh 

s.r.o. 

MAS Horní Pomoraví - Provozní 

udržitelnost nového pracoviště 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008958 1 210 975 Kč 
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sociálního podniku REPARTO 

Zábřeh s.r.o. 

Projekt dle zápisu z výběrové komise (vč. hodnotících listů) splnil podmínky věcného hodnocení (viz 

tabulka níže), což znamená získat minimálně 51 bodů ze 100 možných. Žádost o podporu předložená 

do 3. výzvy MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Sociální podnikání I s přiděleným bodovým hodnocením 

výběrovou komisí: 

Název žadatele Název projektu 
Výsledné 

hodnocení 

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

pracoviště sociálního podniku REPARTO Zábřeh s.r.o. 
76 bodů 

Alokace 3. výzvy OPZ byla stanovena na 5,2 mil Kč celkových způsobilých výdajů a předložená žádosti 

o podporu má dohromady celkové způsobilé výdaje 1 210 975 Kč. Alokace plně dostačuje k podpoře 

předloženého projektu, proto programový výbor schválil výše uvedený projekt k podpoře a 

neschvaluje žádný náhradní či nevybraný projekt.  

 

Schválení výše uvedeného projektu předloženého do 3. výzvy MAS Horní Pomoraví pro OPZ – 

Sociální podnikání I.  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

7 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil k podpoře projekt číslo 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008958 (žadatel REPARTO Zábřeh s.r.o.). 

 

Po skončení jednání o výběru projektů v 3. výzvě OPZ se na jednání vrátila Zdeňka Hrubá. 

Sektor Počet osob Relativní 

vyjádření 

Počet 

hlas. práv 

Relativní 

vyjádření 

Veřejný 3 37,5 % -- -- 

Soukromý 5 62,5 % -- -- 

Celkem 8    

Zájmové skupiny 
 

1. Životní prostředí 2 25 %   

2. Podnikání a regionální produkce 1 12,5 %   

3. Komunitní život 2 25 %   

4. Regionální identita 0 0 %   

5. Rozvoj obcí 3 37,5 %   

Bylo přítomno 8 z 9 členů programového výboru, proto jednání bylo usnášeníschopné. Veřejný sektor 

a ani žádná ze zájmových skupin na jednání neměla většinu, proto nemuselo dojít k přepočtu hlasů. 

 

9) Projednání formálních změn Strategie CLLD MAS Horní Pomoraví v roce 2017  

Programový výbor přijal provedené formální změny SCLLD, které byly požadovány řídícími 

orgány před vyhlášením výzev IROP a OPZ.  

Schválení změn SCLLD 
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Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil provedené změny Strategie CLLD MAS Horní 

Pomoraví. 

 

10) Příprava změna Strategie CLLD MAS Horní Pomoraví pro jednání Shromáždění 

partnerů 

a. Změna finančního plánu IROP (navýšení alokace pro opatření JPO a Sociální inkluze) 

Karel Hošek představil pracovní verzi návrhu změn, tak aby byla pokryta aktuální poptávka 

potenciálních žadatelů z řad jednotek požární ochrany a provozovatelů komunitních center. Na 

základě představení důvodu změn finančního plánu v IROP po dlouhé diskusi o potřebnosti 

navrhovaných změn se programový výbor rozhodl nedoporučovat Shromáždění partnerů žádné 

změny finančního plánu SCLLD v IROP. Programový výbor doporučuje schválit pověření 

programového výboru pro provádění změn finančního plánu v IROP. 

Doporučení programového výboru pro jednání Shromáždění partnerů MAS Horní Pomoraví 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví doporučuje shromáždění partnerů schválit pověření 

k provádění změn finančního plánu IROP. 

b. Změna principů výběrových kritérií v PRV 

Bez delší diskuse programový výbor návrh na rozšíření principů výběrových kritérií PRV schválil. 

Schválení změny programového rámce PRV o principy výběrových kritérií zvýhodňující začínají 

podnikatele a nové žadatele 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil rozšíření principů výběrových kritérií PRV. 

 

c. Změna finančního plánu OPZ (vnitřní přesun umožňující vyhlášení další výzvy) 

Materiál stažen z důvodu, že změny finančního plánu OPZ bude lepší provádět v rámci midterm 

hodnocení v 2. polovině roku 2018. 

 

11) 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 - Jednotky požární ochrany II. – alokace 3,5 mil. Kč, únor 2018 

13. výzva MAS Horní Pomoraví – IROP - Komunitní centra III.  – alokace 2,95 mil. Kč, únor 2018 

14. výzva MAS Horní Pomoraví – IROP - Doprava II. – alokace 10 mil. Kč, duben 2018 

15. výzva MAS Horní Pomoraví – IROP - Modernizace ZŠ III. – alokace 10 mil. Kč, duben 2018 

16. výzva MAS Horní Pomoraví – IROP - Modernizace MŠ II. – alokace 5 mil. Kč, duben 2018 
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12) Projednání a schválení vyhlášení 12. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – Jednotky 

požární ochrany II., 13. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – Komunitní centra III.  

Přítomní členové programového výboru po vzájemné diskuzi souhlasili s vyhlášením 12. výzvy MAS 

Horní Pomoraví – IROP – Jednotky požární ochrany II. a 13. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – 

Komunitní centra III. 

Schválení alokace a vyhlášení 12. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – Jednotky požární ochrany II. 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil alokaci a vyhlášení 12. výzvy MAS Horní Pomoraví 

– IROP – Jednotky požární ochrany II. s předpokládaným termínem vyhlášení únor 2018. 

Schválení alokace a vyhlášení 13. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – Komunitní centra III. 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil alokace a vyhlášení 13. výzvy MAS Horní Pomoraví 

– IROP – Komunitní centra III. s předpokládaným termínem vyhlášení únor 2018. 

Schválení pověření projektového týmu MAS provádění změn textu výzev, které budou vyžadovány 

Řídícím orgánem IROP 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 

Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil pověření projektového týmu provádět vyžadované 

změny 12. a 13. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP 

 

13) Změny Interních postupů IROP  

Karel Hošek informoval o změnách Interních postupů MAS Horní Pomoraví, které byly provedeny ke 

snížení administrativní zátěže, snížení limitu usnášeníschopnosti výběrové komise a prodloužení lhůt 

pro věcné hodnocení. 

Schválení úprav Interních postupů MAS Horní Pomoraví  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

8 0 0 

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

Pomoraví. 

 

14) Diskuse, různé 

bez diskuze 

 

V Hanušovicích 26. 1. 2018 

 

 

 

 

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


