ZÁPIS
z jednání Programového výboru MAS Horní Pomoraví

Datum a místo konání: 20. 3. 2019 v 14:00, 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, PRV a
OP Zaměstnanost dne 19. 2. 2019, 5. 3. 2019 a 18. 3. 2019
3) 12. výzva MAS Horní Pomoraví pro IROP – Jednotky požární ochrany II.:
a. Kontrola střetu zájmu členů programového výboru
b. Schválení náhradních a doporučených projektu k financování
4) 3. výzva MAS Horní Pomoraví pro IROP – Sociální služby a komunitní centra I.
a. Kontrola střetu zájmu členů programového výboru
b. Schválení náhradních a doporučených projektu k financování
5) 16. výzva MAS Horní Pomoraví pro IROP – Sociální podnikání II.:
a. Kontrola střetu zájmu členů programového výboru
b. Schválení náhradních a doporučených projektu k financování
6) 4. výzva MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Prorodinné opatření II.:
a. Kontrola střetu zájmu členů programového výboru
b. Schválení náhradních a doporučených projektu k financování
7) 5. výzva MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Sociální inkluze II.:
a. Kontrola střetu zájmu členů programového výboru
b. Schválení náhradních a doporučených projektu k financování
8) 6. výzva MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Sociální podnikání II.:
a. Kontrola střetu zájmu členů programového výboru
b. Schválení náhradních a doporučených projektu k financování
9) Hodnocení žádostí o podporu předložených do 3. výzvy MAS pro PRV
a. Kontrola střetu zájmu členů programového výboru
b. schválení doporučených projektu k financování – fiche Potravinářství
c. schválení doporučených projektu k financování – fiche Nezemědělské pod.
d. schválení doporučených projektu k financování – fiche Lesnictví
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1) Usnášeníschopnost programového výboru
Sektor

Počet osob

Relativní
vyjádření

Počet
hlas. práv

Veřejný
Soukromý
Celkem
Zájmové skupiny
1. Životní prostředí
2. Podnikání a regionální produkce
3. Komunitní život
4. Regionální identita
5. Rozvoj obcí

3
6
9

33 % -66 % --

3
1
2
0
3

33 %
11 %
22 %
0%
33 %

Relativní
vyjádření

---

Bylo přítomno 9 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,
PRV a OP Zaměstnanost dne 19. 2. 2019, 5. 3. 2019 a 18. 3. 2019
Karel Hošek za přítomnosti předsedy výběrové komise členy programového výboru informoval o
průběhu dosavadního hodnocení. Byly předloženy zápisy z jednání výběrové komise včetně všech
příloh a pracovních podkladů. Programový výbor zkontroloval formální náležitosti vč. střetů zájmů na
jednání výběrové komise, které se uskutečnilo dne 19. 2. 2019, 5. 3. 2019 a 18. 3. 2019, kontrola
proběhla v pořádku a bez připomínek.

3) 12. výzva MAS Horní Pomoraví pro IROP – Jednotky požární ochrany II.:
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.
Do 12. výzvy MAS Horní Pomoraví-IROP-Jednotky požární ochrany II. byly předloženy tyto žádosti o
podporu:

Název žadatele

Název projektu

Bodové
hodnocení

Pořadí

Město Hanušovice

Dovybavení JSDH Města Hanušovice 2

50

1.

Obec Bratrušov

Stavební úpravy požární zbrojnice v Bratrušově - I.
etapa

44

2.

Město Zábřeh

Rekonstrukce objektu pro potřeby JSDH Zábřeh

37

3.

Všechny projekty dle zápisu z výběrové komise (vč. hodnotících listů) splnily podmínky věcného
hodnocení (viz tabulka výše), což znamenalo získat minimálně 31 bodů z 60 možných.
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Alokace výzvy z celkových způsobilých výdajů je 3 500 000 Kč, což dostačuje k podpoře všech
předložených projektů s celkovými způsobilými výdaji 3 495 168,19 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 12. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP –
Jednotky požární ochrany II.
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
9
0
0
Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil k podpoře projekty města Hanušovice, Zábřeha a
obce Bratrušov předložené do 12. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – Jednotky požární ochrany II.

4) 13. výzva MAS Horní Pomoraví pro IROP – Sociální služby a komunitní centra I.
Následně byly krátce představeny předložené žádosti do 13. výzvy MAS Horní Pomoraví IROP – Sociální
služby a komunitní centra I. předložené těmito žadateli:
• Charita Šumperk
• Spolek Zvolská čtyřka
• Charita Zábřeh
• Město Hanušovice
Projektový tým provedl předběžnou kontrolu střetu zájmu, v rámci které identifikoval střed zájmu o
paní Zdeňky Hrubé, která je zaměstnancem Charity Zábřeh, proto opustila jednání programového
výboru, čímž došlo k změně rozložení sektorů při jednání programového výboru.
Počet osob
Relativní
Počet
Relativní
Sektor
vyjádření

Veřejný
Soukromý
Celkem
Zájmové skupiny
1. Životní prostředí
2. Podnikání a regionální produkce
3. Komunitní život
4. Regionální identita
5. Rozvoj obcí

hlas. práv

3
5
8

38 % -62 % --

3
1
1
0
3

37 %
12 %
12 %
0%
37 %

vyjádření

---

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.
Do 13. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP – Sociální služby a komunitní centra I. byly předloženy tyto
žádosti o podporu:
Název žadatele
Charita Šumperk

Název projektu
Modernizace vybavení Charity Šumperk

3

Bodové
hodnocení

Pořadí

62

1.

Spolek Zvolská
čtyřka

Komunitní centrum Zvole

58

2.

Charita Zábřeh

Modernizace vybavení pro terénní sociální služby
Charity Zábřeh

57

3.

Město Hanušovice

Rodinné a komunitní centrum Hanušovice

50

4.

Všechny projekty dle zápisu z výběrové komise (vč. hodnotících listů) splnily podmínky věcného
hodnocení (viz tabulka výše), což znamená, že získaly minimálně 42 bodů ze 82 možných. Alokace výzvy
v celkových způsobilých výdajů je 4 050 000 Kč, což nedostačuje k podpoře všech předložených
projektů s celkovými způsobilými výdaji 7 156 500 Kč. Proto dle bodového pořadí věcného hodnocení
programový výbor schválil projekt Charity Šumperk s názvem Modernizace vybavení Charity Šumperk
a Spolku Zvolská čtyřka s názvem Komunitní centrum Zvole. Ostatní předložené žádosti o dotaci Charity
Zábřeh a města Hanušovice jsou navrženy do statutu náhradních projektů, protože dle věcného
hodnocení jsou 3. a 4. v pořadí a na jejich realizace není dostatek finančních prostředků ve výzvě MAS.
Schválení projektu k podpoře předložených do 13. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP – Sociální
služby a komunitní centra I.
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
8
0
0
Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil k podpoře projekt Charity Šumperk a Spolku Zvolská
čtyřka předložené do 13. výzvy MAS Horní Pomoraví – IROP – Sociální služby a komunitní centra I.
Schválení náhradních projektu předložených do 13. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP – Sociální
služby a komunitní centra I.
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
8
0
0
Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil náhradní projekty Charity Zábřeh a města
Hanušovice předložené do 13. výzvy MAS Horní Pomoraví-IROP-Sociální služby a komunitní centra I.
dle pořadí výše uvedené tabulky a bodového hodnocení.

5) 16. výzva MAS Horní Pomoraví pro IROP – Sociální podnikání II.:
Následně byla krátce představena předložená žádost do 16. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP –
Sociální podnikání II., kterou předložil sociální podnik REPARTO Zábřeh s.r.o., jelikož vlastníkem tohoto
subjektu je Charita Zábřeh, tak jednání se dále neúčastnila paní Zdeňka Hrubá. Ostatní přítomní
členové potvrdili, že se nepodíleli na tvorbě žádosti či nejsou v zaměstnaneckém či jiném blízkém
vztahu s žadateli.
Do 16. výzvy MAS Horní Pomoraví MAS Horní Pomoraví pro IROP – Sociální podnikání II., byla
předložena tato žádosti o podporu:
Název žadatele

Název projektu

4

Bodové
hodnocení

Pořadí

REPARTO Zábřeh
s.r.o.

Zřízení nového pracoviště sociálního podniku
v Zábřehu

50

1.

Projekt dle zápisu z výběrové komise (vč. hodnotících listů) splnil podmínky věcného hodnocení (viz
tabulka výše), což znamená získat minimálně 36 bodů ze 70 možných.
Alokace výzvy v celkových způsobilých výdajů je 2 650 000 Kč, což dostačuje k podpoře předložené
žádosti o podporu s celkovými způsobilými výdaji 2 479 105 Kč, a proto Programový výbor schválil výše
uvedený projekt k podpoře a neschválil žádný náhradní či nevybraný projekt.
Schválení projektu předloženého do 16. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP–Sociální podnikání II.
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
8
0
0
Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil k podpoře žádost o podporu společnosti REPARTO
Zábřeh s.r.o. předloženou do 16. výzvy MAS Horní Pomoraví pro IROP–Sociální podnikání II.

6) 4. výzva MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Prorodinné opatření II.
Na jednání se vrátila Zdeňka Hrubá. Byly představeny předložené žádosti do 4. výzvy MAS Horní
Pomoraví OPZ – Prorodinné opatření II. předložené těmito žadateli:
• Tenisový klub Jindřichov, z.s.
• ZŠ a MŠ Staré Město
• ZŠ a MŠ Sudkov
• Aktivní Pomoraví z. s.
• Matěj Hora
Projektový tým provedl předběžnou kontrolu střetu zájmu, v rámci které identifikoval střed zájmu u
Václava Jokla, který je členem spolku Aktivní Pomoraví, proto opustil jednání programového výboru,
čímž došlo k změně rozložení sektorů při jednání programového výboru. U ostatních 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.
Sektor

Počet osob

Relativní
vyjádření

Počet
hlas. práv

Veřejný
Soukromý
Celkem
Zájmové skupiny
1. Životní prostředí
2. Podnikání a regionální produkce
3. Komunitní život
4. Regionální identita
5. Rozvoj obcí

3
5
8

38 % -62 % --

3
1
1
0
3

37 %
12 %
12 %
0%
37 %

Relativní
vyjádření

---

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.
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Do 4. výzvy MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Prorodinné opatření II. byly předloženy tyto žádosti o
podporu:
Název žadatele
Tenisový klub
Jindřichov, z.s.
ZŠ a MŠ Staré Město
ZŠ a MŠ Sudkov
Aktivní Pomoraví z.
s.
Matěj Hora

Bodové
hod.

Pořadí

91

1.

83

2.

82

3.

Aktivní Pomoraví - nepobytové tábory

80

4.

Příměstské tábory Pavlík

60

5.

Název
Příměstské sportovní tábory s rozšířenou výukou
tenisu
Staroměstské letní tábory
Prorodinná opatření -rozšíření péče o děti v obci
Sudkov

Všechny projekty dle zápisu z výběrové komise (vč. hodnotících listů) splnily podmínky věcného
hodnocení (viz tabulka výše), což znamená, že získaly minimálně 50 bodů ze 100 možných. Alokace
výzvy v celkových způsobilých výdajů je 2 403 000 Kč, což nedostačuje k podpoře všech předložených
projektů s celkovými způsobilými výdaji 3 298 560 Kč.
Výběrová komise v rámci věcného hodnocení předložených projektů do 4. výzvy MAS pro OPZ schválila
řadu doporučení, které reagují na nedostatky, nehospodárnost a nedostatečnou účelnost
předložených žádostí o podporu. Programový výbor bez výjimky tato doporučení akceptoval a
zapracoval do svých usnesení. Projekty byly následně schvalovány dle pořadí věcného hodnocení (viz
tabulka výše).
Schválení žádosti o podporu Tenisový klub Jindřichov, z.s. „Příměstské sportovní tábory s rozšířenou
výukou tenisu“ k financování.
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
8
0
0
Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil k podpoře projekt Tenisového klubu Jindřichov, z.s.
předložený do 4. výzvy MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Prorodinné opatření II.
Schválení žádosti o podporu ZŠ a MŠ Staré Město „Staroměstské letní tábory“ k financování
s výhradou.
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
8
0
0
Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil s výhradou k podpoře projekt ZŠ a MŠ Staré Město
předložený do 4. výzvy MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Prorodinné opatření II. Programový výbor
(dále PV) doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace
projektu/provedení úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
- PV požaduje navýšení cílové hodnoty indikátoru 60000 na 25 osob a doporučuje cílovou hodnotu
indikátoru č. 50001 snížit na 15 osob
- PV požaduje snížit v rozpočtové položce 1.1.1.3 snížit jednotkovou cenu na 220 Kč (tj. o 50 Kč)
z důvodu nehospodárnosti
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Schválení žádosti o podporu ZŠ a MŠ Sudkov „Prorodinná opatření - rozšíření péče o děti v obci
Sudkov“ k financování.
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
8
0
0
Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil k podpoře projekt ZŠ a MŠ Sudkov předložený do 4.
výzvy MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Prorodinné opatření II.
Schválení žádosti o podporu Aktivní Pomoraví z. s. „Aktivní Pomoraví - nepobytové tábory“
k financování s výhradou.
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
8
0
0
Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil s výhradou k podpoře projekt Aktivní Pomoraví z. s.
předložený do 4. výzvy MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Prorodinné opatření II. Programový výbor
(dále PV) doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace
projektu/provedení úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
- PV požaduje navýšení cílové hodnoty indikátoru 60000 na 65 osob a doporučuje cílovou hodnotu
indikátoru č. 50001 snížit na 15 osob, tak aby indikátory více odpovídaly reálným předpokladům kapacit
a zapojení CS v třech letech realizace projektu.
- PV požaduje snížit v rozpočtové položce 1.1.1.3.1 snížit jednotkovou cenu na 220 Kč (tj. o 130 Kč)
z důvodu nehospodárnosti
- PV požaduje snížit v rozpočtové položce 1.1.3.2.4.1 Nájem počet hodin o 120 hodin na 360 hodin
z důvodu neúčelnosti.
Schválení náhradní žádosti o podporu Matěj Hora „Příměstské tábory Pavlík“
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
8
0
0
Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil statut náhradního projektu žádosti o podporu
k projektu Matěje Hory, který byl předložený do 4. výzvy MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Prorodinné
opatření II. Programový výbor (dále PV) doporučuje náhradní projekt k podpoře při navýšeni alokace
výzvy MAS při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav žádosti o podporu
před vydáním právního aktu:
- PV požaduje krátit počet turnusů na logických a realizovatelných 8 turnusů, a to v kontextu nejasné
definice potřeb CS nerealizovaným dotazníkovým šetřením, nezkušenosti žadatele s realizací táborů v
regionu a možného překryvu aktivit projektu s projektem ZŠ Severovýchod „Příměstské tábory DDM
Krasohled Zábřeh“ (1. výzva MAS).
- PV požaduje snížit rozsah těchto položek z důvodu krácení na 8 turnusů:
- 1.1.1.2.1 – Hlavní vedoucí tábora – snížit počet jednotek z 1275 na 440 hod (8 turnusů)
- 1.1.1.3.1 – Vedoucí tábora – snížit počet jednotek 935 na 440 hod (8 turnusů)
- PV požaduje odstranit níže uvedené rozpočtu projektu (přímých nákladů) položky, které souvisí
s přípravou a administrací projektu (ICT i mzdové náklady) a tedy spadající do nepřímých nákladů.
- 1.1.1.3.2 – evaluátor
- 1.1.3.2.1.1 – kancelářský balík pro notebook
- 1.1.3.2.2 – všechny podpoložky (….1 až 9) v této podkapitole, protože jsou nehospodárné, neúčelné
či souvisí s administrativou projektu

7

- PV požaduje u důvodu úprav rozsahu aktivit projektu doporučujeme snížit monitorovací indikátory
číslo 60000 snížit na 35 osob a MI číslo 80500 snížit na 0 dokument (popř. může ponechat 1 dokument,
pokud žadatel počítá s realizací aktivity v rámci nepřímých administrativních nákladů).
- PV požaduje zařadit deklarované příjmy projektu 990 Kč na dítě/turnus do nepřímých nákladů
projektu a uvést způsobu jejich uplatnění na aktivity projektu či krácení požadované dotace o
deklarované příjmy.
V 4. výzvě MAS Horní Pomoraví – OPZ – Prorodinná opatření II. je alokace CZV je 2 403 000 Kč, což není
dostatek finančních prostředků pro podporu všech předložených žádosti o podporu. Z důvodu
nehospodárnosti a neúčelnosti dochází dle rozhodnutí programového výboru výše ke krácení přímých
nákladů a následně nepřímých nákladů projektu. Výpočet krácení je uveden v tabulce níže a tabulka
dále dokládá, že výše schválené projekty k podpoře mají celkové způsobilé výdaje po krácení 2 049 060
Kč a včetně náhradního projektu Matěje Hory požadované finanční prostředky CZV dosahují 2 541 560
Kč. Náhradní projekt bude doporučen k financování/podpoře, pokud dojde k úsporám v realizaci 1. a
4. výzvy MAS pro OPZ a následně navýšení alokace 4. výzvy MAS Horní Pomoraví.
CZV
žádost

Název žadatele

Název

Tenisový klub
Jindřichov, z.s.
ZŠ a MŠ Staré
Město

Příměstské sportovní tábory
s rozšířenou výukou tenisu

453 525

Staroměstské letní tábory

504 250

ZŠ a MŠ
Sudkov
Aktivní
Pomoraví z. s.
Matěj Hora

Prorodinná opatření rozšíření péče o děti v obci
Sudkov
Aktivní Pomoraví nepobytové tábory
Příměstské tábory Pavlík

Krácení
PV

CZV
schválené

45 000

404 500

CZV
kumulativně

453 525

453 525

459 250

912 775

404 500

1 317 275

937 285

205 500

731 785

2 049 060

999 000

506 500

492 500

2 541 560

7) 5. výzva MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Sociální inkluze II.:
Na jednání se vrátil Václav Jokl a opustila jej opět Zdeňka Hrubá, protože její zaměstnavatel předložil
do této výzvy MAS pro OP Zaměstnanost žádost o podporu. Byly představeny předložené žádosti do 5.
výzvy MAS Horní Pomoraví OPZ – Sociální inkluze II. předložené těmito žadateli:
• Obec Sudkov
• Společnost Podané ruce o.p.s.
• Charita Zábřeh
Projektový tým provedl u ostatních členů programového výboru kontrolu střetu zájmu a nebyl u nikoho
identifikován střet zájmu, přítomní členové potvrdili, že se nepodíleli na tvorbě žádosti či nejsou
v zaměstnaneckém či jiném blízkém vztahu s žadateli.
Sektor

Počet osob

Veřejný

3

Relativní
vyjádření

Počet
hlas. práv

37,5 % --

8

Relativní
vyjádření

--

Soukromý
Celkem
Zájmové skupiny
1. Životní prostředí
2. Podnikání a regionální produkce
3. Komunitní život
4. Regionální identita
5. Rozvoj obcí

5
8

62,5 % --

2
1
2
0
3

25 %
12,5 %
25 %
0%
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.
Do 5. výzvy MAS Horní Pomoraví OPZ – Sociální inkluze II. byly předloženy tyto žádosti o podporu:
Název žadatele

Název projektu

Bodové
hod.

Pořadí

Obec Sudkov

Komunitní centrum Sudkov -místo vzájemného
setkávání

72

1.

Společnost Podané
ruce o.p.s.

"Poradenské centrum Rozcestník" (bez dluhů a v
důstojném bydlení na Hanušovicku)

71

2.

Charita Zábřeh

Nazpět do života

69

3.

Všechny projekty dle zápisu z výběrové komise (vč. hodnotících listů) splnily podmínky věcného
hodnocení (viz tabulka výše), což znamená, že získaly minimálně 50 bodů ze 100 možných. Alokace
výzvy v celkových způsobilých výdajů je 1 812 438 Kč, což nedostačuje k podpoře všech předložených
projektů s celkovými způsobilými výdaji 2 905 975 Kč.
Výběrová komise v rámci věcného hodnocení předložených projektů do 5. výzvy MAS pro OPZ schválila
řadu doporučení, které reagují na nedostatky, nehospodárnost a nedostatečnou účelnost
předložených žádostí o podporu. Programový výbor bez výjimky tato doporučení akceptoval a
zapracoval do svých usnesení. Projekty byly následně schvalovány dle pořadí věcného hodnocení (viz
tabulka výše).
Schválení žádosti o podporu obce Sudkov „Komunitní centrum Sudkov -místo vzájemného
setkávání“ k financování s výhradou.
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
8
0
0
Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil s výhradou k podpoře projekt obce Sudkov
předložený do 5. výzvy MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Sociální inkluze II. Programový výbor (dále
PV) doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení
úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
- PV požaduje krácení rozpočtu na jeden kus u položky 1.1.3.2.1.1 - kancelářský balík a 1.1.3.2.2.1 –
notebook, protože tyto položky jsou v žádosti neopodstatněné
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- PV požaduje vypuštění položky 1.1.3.2.2.2 - tiskárna, 1.1.3.2.2.3 – Stůl pracovní kancelářský,
1.1.3.2.2.04 - Židle kancelářská, protože náklady jsou nehospodárné a nemají přímou vazbu na práci
s CS a tudíž spadají do nepřímých nákladů.
- PV požaduje krátit úvazek sociálního pracovníka (položka rozpočtu 1.1.1.1.1.) v KA 1 o 0,1 úvazu (tj.
3556 Kč na jednotku), protože rozsah činnosti pracovníka není plně v souladu s popisem aktivit KC a
rozsahu úvazku tak není dostatečně popsán a odůvodněně v textu žádosti o podporu.
- PV z požaduje navýšení cílové hodnoty indikátoru 60000 na 12 osob a dále požaduje navýšení cílové
hodnoty monitorovacího indikátoru č. 67010 na 33 osob, a to z důvodu rozsáhlosti činnosti
komunitního centra a velikosti úvazku sociálního pracovníka a zároveň také rozsáhlosti problémů cílové
skupiny projektu popsané v žádosti o podporu.
Schválení žádosti o podporu Společnosti Podané ruce o.p.s. „Poradenské centrum Rozcestník" (bez
dluhů a v důstojném bydlení na Hanušovicku)“ k financování s výhradou.
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
8
0
0
Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil s výhradou k podpoře projekt Společnosti Podané
ruce o.p.s. předložený do 5. výzvy MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Sociální inkluze II. Programový
výbor (dále PV) doporučuje projekt k podpoře při splnění následujících podmínek realizace
projektu/provedení úprav žádosti o podporu před vydáním právního aktu:
- PV požaduje snížení jednotkové ceny jízdného na 30 Kč v položce rozpočtu číslo 1.1.6.2.1, protože
cena neodpovídá cenám veřejné dopravy (žadatel v ŽoD počítá s CS z okolních obcí, z nichž nejdál je
Staré Město, kde zpáteční integrovaná jízdenka do Hanušovic stojí do 30 Kč).
- PV požaduje krátit úvazek poradce (položka rozpočtu 1.1.1.1.1.) v KA 3 o 0,1 úvazku (tj. 3500 Kč na
jednotku), protože rozsah činnosti poradce i po níže uvedeném navýšení výstupů není adekvátní a není
plně v souladu s popisem aktivit projektu.
- PV z požaduje navýšení cílové hodnoty indikátoru 60000 na 15 osob a dále požaduje navýšení cílové
hodnoty monitorovacího indikátoru č. 67010 na 55 osob, a to z důvodu rozsáhlosti činnosti
poradenského centra Rozcestník, velikosti úvazku poradce a zároveň také rozsáhlosti problémů cílové
skupiny projektu popsané v žádosti o podporu.
Schválení náhradní žádosti o podporu Charita Zábřeh „Nazpět do života“
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
8
0
0
Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil statut náhradního projektu žádosti o podporu
k projektu Charity Zábřeh, která byla předložena do 5. výzvy MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Sociální
inkluze II. Programový výbor (dále PV) doporučuje náhradní projekt k podpoře při navýšeni alokace
výzvy MAS při splnění následujících podmínek realizace projektu/provedení úprav žádosti o podporu
před vydáním právního aktu:
- PV požaduje navýšení cílové hodnoty indikátoru 60000 na 6 osob a dále požaduje cílovou hodnotu
indikátoru č. 67010 navýšit 17 osob, tak aby indikátory více odpovídaly reálným předpokladům výstupu
projektu a byly tak adekvátní.
- PV požaduje snížit v rozpočtové položce 1.1.1.3.3 - Arteterapeut snížit jednotkovou cenu na 400 Kč
(tj. o 100 Kč) z důvodu souladu s cenovými limity OPZ, přestože to může být v čase a místě cena obvyklá
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- PV požaduje snížit v rozpočtové položce 1.1.1.3.4 Dramaterapeut snížit jednotkovou cenu na 400 Kč
(tj. o 100 Kč) z důvodu souladu s cenovými limity OPZ, přestože to může být v čase a místě cena obvyklá
V 5. výzvě MAS Horní Pomoraví – OPZ – Sociální inkluze II. je alokace CZV je 1 812 438 Kč, což není
dostatek finančních prostředků pro podporu všech předložených žádosti o podporu. Z důvodu
nehospodárnosti a neúčelnosti dochází dle rozhodnutí programového výboru výše ke krácení přímých
nákladů a následně nepřímých nákladů projektu. Výpočet krácení je uveden v tabulce níže a tabulka
dále dokládá, že výše schválené projekty k podpoře mají celkové způsobilé výdaje po krácení 1 777 090
Kč a včetně náhradního projektu Charity Zábřeh požadované finanční prostředky CZV dosahují 2 642
590 Kč. Náhradní projekt bude doporučen k financování/podpoře, pokud dojde k úsporám v realizaci
2. a 5. výzvy MAS pro OPZ a následně navýšení alokace 5. výzvy MAS Horní Pomoraví.
Název
žadatele

CZV
žádost

Krácení
PV

999 975

144 135

855 840

453 525

1 000 000

78 750

921 250

1 777 090

906 000

40 500

865 500

2 642 590

Název projektu

Obec Sudkov

Komunitní centrum Sudkov místo vzájemného setkávání

Společnost
Podané ruce
o.p.s.

"Poradenské centrum
Rozcestník" (bez dluhů a v
důstojném bydlení na
Hanušovicku)

Charita
Zábřeh

Nazpět do života

CZV
schválené

CZV
kumulativně

8) 6. výzva MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Sociální podnikání II.:
Do 6. výzvy MAS Horní Pomoraví pro OPZ byly předloženy dvě žádosti o podporu z nichž jedna dle
rozhodnutí výběrové komise neprošla věcným hodnocením. Tudíž byla představena předložená žádost
do 6. výzvy MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Sociální podnikání II. předložená žadatelem:
• REPARTO Zábřeh s.r.o.
Projektový tým provedl předběžnou kontrolu střetu zájmu a nepřítomná Zdeňka Hrubá, která je
zaměstnancem zřizovatele žadatele o podporu byla ve střetu zájmu, proto se i nadále neúčastnila
jednání programového výboru.
Do 6. výzvy MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Sociální podnikání II. byly předloženy tyto žádost o podporu:
Název žadatele

Název projektu

Bodové
hod.

Pořadí

REPARTO Zábřeh s.r.o.

MAS HP - Provozní udržitelnost nového pracoviště
sociálního podniku REPARTO Zábřeh II.

95

1.

Vendula Kubíčková

U OSKARA LUPĚNÉ

40

NR

Dle zápisu z výběrové komise (vč. hodnotících listů) splnil podmínky věcného hodnocení (viz tabulka
výše) pouze žádost společnosti REPARTO Zábřeh s.r.o., což znamená získat minimálně 51 bodů ze 100
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možných. Žádost Venduly Kubíčkové nesplnila podmínky věcného hodnocení a žadatel ve lhůtě pro
podání žádosti o přezkum nevyužil svého práva pro podání žádosti o přezkum.
Alokace 6. výzvy OPZ byla stanovena na 3 989 000 Kč celkových způsobilých výdajů a jediná předložená
žádost o podporu, která prošla věcným hodnocením, má dohromady celkové způsobilé výdaje 2 359
779,06 Kč. Alokace plně dostačuje k podpoře předloženého projektu, proto programový výbor schválil
výše uvedený projekt k podpoře a neschvaluje žádný náhradní či nevybraný projekt. Jelikož výběrové
komise neměla žádné připomínky k žádosti společnosti REPARTO Zábřeh s.r.o., což dokládá i získané
bodové hodnocení, tak programový výbor žádost schválil bez výhrad.
Schválení žádosti o podporu REPARTO Zábřeh s.r.o. „MAS HP - Provozní udržitelnost nového
pracoviště sociálního podniku REPARTO Zábřeh II.“ k financování.
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
8
0
0
Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil k podpoře projekt REPARTO Zábřeh s.r.o.
předložený do 6. výzvy MAS Horní Pomoraví pro OPZ – Sociální podnikání II.
Po skončení jednání o výběru projektů v 6. výzvě MAS pro OPZ se na jednání vrátila Zdeňka Hrubá.
Počet osob
Relativní
Počet
Relativní
Sektor
vyjádření

Veřejný
Soukromý
Celkem
Zájmové skupiny
1. Životní prostředí
2. Podnikání a regionální produkce
3. Komunitní život
4. Regionální identita
5. Rozvoj obcí

hlas. práv

3
6
9

44 % -56 % --

3
1
2
0
3

33 %
11 %
22 %
0%
33 %

vyjádření

---

Bylo přítomno 9 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) Hodnocení žádostí o podporu předložených do 3. výzvy MAS pro PRV
a. Představení žádostí předložených ve 3. výzvě PRV
Renata Baslerová představila předložené žádosti o podporu ve všech fichích 3. výzvy MAS Horní
Pomoraví pro PRV. Z pověření předsedy výběrové komise Renata Baslerová seznámila členy
programového výboru s hodnocením projektů a doporučeními komise.
b. Kontrola střetu zájmu členů programového výboru a podpis etických kodexů a eliminace
střetu zájmu
Paní Jandrtová upozornila, že je statutárním zástupcem žadatele Farma Jandrt s.r.o., který podal žádost
ve Fichi č. 3 - Rozvoj nezemědělského podnikání – paní Jandrtová je proto vyloučena ze schvalování
projektů podaných ve Fichi č. 3.
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Pan Mazák upozornil, že je ve střetu zájmu ve fichi č. 3 Rozvoj nezemědělského podnikání, proto je
z hlasování v této fichi vyloučen.
Pan Čech upozornil, že je předkladatelem projektu ve fichi č.4 Lesnictví. Pan Čech je proto vyloučen
ze schvalování projektů podaných ve Fichi č.4.
V souladu s uvedenými upozorněními všichni členové podepsali etický kodex. Tento je platný pro
všechna jednání ke 3.výzvě PRV, pokud členové nezjistí dodatečně možný střet zájmů. Etické kodexy
jsou 3. přílohou zápisu.
c. Informace o stavu plnění finančního plánu, projednání možného navýšení alokací fichí s
převisem žádostí
Baslerová a Hošek informovali programový výbor o stavu plnění finančního plánu a stanovených
alokacích v jednotlivých fichích v rámci milníků a též v rámci celého programovacího období.
Alokace plánovaná pro 3. výzvu je nižší než požadavky za všechny přijaté projekty, ale v jednotlivých
fichích je situace různá. Ve fichi č. 2 byly předloženy 4 žádosti o podporu s požadovanou dotací
2 306 500 Kč, což je více o 306 500 než byla původní alokace fiche ve 3. výzvě MAS pro PRV.
Programový výbor projednal navýšení této fiche o chybějící finanční prostředky a přesouvá nevyužité
finanční prostředky 3. výzvy MAS z fiche č. 5.
Ve fichi č. 3 bylo předloženo 19 žádostí o podporu s požadovanou dotací 6 114 807 Kč, což je více o
téměř 4 miliony Kč než byla původní alokace fiche ve 3. výzvě MAS pro PRV. Změna alokace fiche č. 3
byla spojena s širokou diskusí, jejichž podkladem bylo doporučení výběrové komise navýšit alokaci o
finanční prostředky, tak aby bylo podpořeno 10 žádostí o podporu, což znamená navýšení alokace fiche
o 380 068,- Kč.
Ve fichi č. 4 bylo předloženo 5 žádosti o podporu s požadovanou dotací 1 653 418 Kč, což je méně o
62.089,-. Kč než byla alokace výzvy pro tuto fiche.
V Fiche 5 nebyla předložena žádná žádost o podporu, což dává programovému výboru možnost změnit
alokaci jednotlivých fiche v rámci 3. výzvy MAS.
d. schválení doporučených projektu k financování – fiche Potravinářství

Výsledný stav

podmínka max. 50% veřejného sektoru SPLNĚNA
počet subjektů

počet subjektů v %

Veřejný sektor:

3

33%

Soukromý sektor:

6

67%

Celkový počet Partnerů MAS
účastnících se hlasování:

9

100%

Diskuse: Na základě doporučení Výběrové komise a s ohledem na obsah předložených projektů
navrhuje programový výbor navýšit alokaci ve fichi č. 2 a podpořit všechny předložené projekty
k financování a schválit všechny 4 předložené projekty.
Navýšení alokace fiche 2 v 3. výzvě MAS Horní Pomoraví pro PRV
Hlasování
PRO
PROTI
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ZDRŽEL SE

9
0
0
Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil navýšení alokace fiche o 306 500 Kč s ohledem na
dosažení cílů finančního plánu fiche Potravinářství.
Doporučení k financování
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
9
0
0
Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil doporučení k financování všech projektů
předložených 3. výzvy MAS Horní Pomoraví pro PRV – fiche 2 Potravinářství (viz tabulka níže).
Hlasování

Programový výbor doporučuje k financování všechny předložené projekty dle přiložené tabulky.
alokace pro
2 000 000 Kč
Fiche 2 – Potravinářství
II. výzvu
body
Pořad.číslo projektu
Název projektu
dotace
Výrok PV
hodnotitelé
2019-137-003-002-015
Mlékárna Jedlí
doporučen
990.000,65
Nové stroje pro řeznictví a
2019-137-003-002-004
424.000,50
doporučen
uzenářství
Investice do hmotného
doporučen
2019-137-003-003-031
392.500,40
majetku
Hraniční
Rozšíření a modernizace
projekt
/
2019-137-003-002-026
500.000,40
provozu
doporučen
celkem požadováno / schváleno

2.306.500,-

e. schválení doporučených projektu k financování – fiche Rozvoj nezemědělského podnikání
Jednání opustila paní Jandrtová a pan Mazák z důvodu střetu zájmu. Dle prezenční listiny přítomno:

Výsledný stav

podmínka max. 50% veřejného sektoru SPLNĚNA
počet subjektů

počet subjektů v %

Veřejný sektor:

3

43%

Soukromý sektor:
Celkový počet Partnerů MAS
účastnících se hlasování:

4

57%

7

100%

Diskuse: Stanovená alokace ve fichi č. 3 činí 2.500.000,- Kč. Požadavky předložených žádostí činí
6.114.807,- Kč. V případě podpoření všech žádostí by došlo k výraznému přečerpání stanovené alokace
a vyčerpání prostředků určených dle finančního plánu pro další výzvy. Výběrová komise doporučuje
programovému výboru navýšit alokaci tak, aby mohl být podpořen hraniční projekt + alespoň další 2
projekty v pořadí, jedná se o malé projekty s vysokou přidanou hodnotou. Další navýšení alokace by
vzhledem k další plánované výzvě nebylo efektivní. Několik členů programového výboru navrhovalo
ponechat alokaci fiche, jak byla původně schválena, ale tento návrh nenašel nadpoloviční podporu.
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Členové programového výboru navrhují navýšit alokaci o 381 000 Kč, tak aby mohla být uspokojena
alespoň nadpoloviční většina předložených žádostí – konkrétně navrhují podpořit žádost hraničního
projektu + další dvě žádosti v pořadí s celkovou požadovanou částkou dotace 2.880.068,- Kč.
Navýšení alokace fiche 3 v 3. výzvě MAS Horní Pomoraví pro PRV
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
5
2
0
Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil navýšení alokace fiche o 381 000 Kč s ohledem na
vysokou poptávku.
Doporučení k financování
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
7
0
0
Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil doporučení k financování prvních 10 projektů
seřazených dle bodového věcného hodnocení a interních postupů MAS předložených do 3. výzvy
MAS Horní Pomoraví pro PRV – fiche 3 Rozvoj nezemědělského podnikání (viz tabulka níže).
Hlasování

Programový výbor doporučuje/nedoporučuje k financování předložené projekty dle přiložené tabulky.

Fiche 3 - Rozvoj nezemědělského podnikání

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

alokace pro III. výzvu

Pořad.číslo projektu

Název projektu

2019-137-003-003-025

Rozšíření minipivovaru
Kolštejn

421 200 Kč

2019-137-003-003-017

Pásové minirýpadlo

720 000 Kč

2019-137-003-003-002
2019-137-003-003-001
2019-137-003-003-007
2019-137-003-003-032
2019-137-003-003-019

Diverzifikace zemědělské
činnosti
Nový stroj pro kamenictví
Modernizace výroby
Rozšíření kapacit
zámečnické firmy
Vybavení servisu

dotace

body
hodnotitelé

2 500 000 Kč
Výrok PV

65
prac. místo

Doporučen

65
prac. místo
65
724 500 Kč
prac. místo
169 650 Kč
65
256 500 Kč
65

Doporučen

42 075 Kč

55

86 625 Kč

Doporučen
Doporučen
Doporučen
Doporučen
Doporučen

55
2019-137-003-003-022
8.
2019-137-003-003-016
9.
10. 2019-137-003-003-030
11. 2019-137-003-003-028
12.

2019-137-003-003-009

Nákup vybavení pro rozvoj
firmy Heger

135 518 Kč

Nový stroj pro truhlářství

148 500 Kč

CNC plazma
Pořízení mini rypadla
Pořízení užitkového
automobilu

175 500 Kč
223 790 Kč
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55

225 000 Kč

55
55
55
55

Hraniční
projekt /
Doporučen
Doporučen
Doporučen
nedoporučen
nedoporučen

13.

2019-137-003-003-011

2019-137-003-003-013
14.
2019-137-003-003-022
15.
16. 2019-137-003-003-033
2019-137-003-003-027
17.
18. 2019-137-003-003-006
19. 2019-137-003-003-014

Pořízení smykového
nakladače
Pořízení nových svařovacích
zdrojů pro svařování
nerezových a ocelových
konstrukcí
Stavební stroj včetně
příslušenství
Pásové rypadlo
Vybavení veterinární
ordinace
Nové vybavení pro firmu
Pořízení nového
svařovacího stroje pro infračervené svařování trubek
PP, PVDF, a PE

Celková dotace
požadována
Celková dotace
schválena

315 000 Kč

351 000 Kč

610 200 Kč
765 000 Kč
72 000 Kč

55

55

55
55

301 500 Kč

50
45

371 250 Kč

45

nedoporučen

nedoporučen

nedoporučen
nedoporučen
nedoporučen
nedoporučen

nedoporučen

6 114 807,2 880 068,-

f. schválení doporučených projektu k financování – fiche Lesnictví
Paní Jandrtová a Mazák se vrátili na jednání výboru, jednání opustil pan Čech. Dle prezenční listiny
přítomno:

Výsledný stav

podmínka max. 50% veřejného sektoru SPLNĚNA
počet subjektů

Veřejný sektor:
Soukromý sektor:
Celkový počet Partnerů MAS účastnících se
hlasování:

počet subjektů v %
3
5

38%
63%

8

100%

Diskuse: Alokace stanovená ve výzvě je dostatečná, programový výbor navrhuje schválit všechny
předložené projekty k podpoře.
Doporučení k financování
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
9
0
0
Programový výbor MAS Horní Pomoraví schválil doporučení k financování všech projektů
předložených do 3. výzvy MAS Horní Pomoraví pro PRV – fiche č. 4 Lesnictví (viz tabulka níže).
Hlasování

Programový výbor doporučuje k financování projekty 1 - 5 dle přiložené tabulky.

Fiche 4 - Lesnictví

alokace pro III. výzvu
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1.715.507 Kč

Číslo projektu
1. 2019-137-003-004-029
2

Název projektu
Pořízení techniky pro
hospodaření v lese 2019

2019-137-003-004-010 Lesnická technika

3. 2019-137-003-004-008 Zpracování dřevní hmoty
Lesnická technika pro
obec Bratrušov
Pořízení lesnické
5. 2019-137-003-004-018
techniky
4. 2019-137-003-004-003

body
hodnotitelé

Výrok PV

98.918,- Kč

55

doporučen

254.000,- Kč

55

doporučen

249.500,- Kč

55

doporučen

310.000,- Kč

50

doporučen

750.000,- Kč

45

doporučen

dotace

10) Diskuse, různé
Diskuse k preferenčním kritériím ve fichích PRV – i na základě doporučení Výběrové komise:
- není třeba klást tak velký důraz na vytváření nového pracovního místa, a to vzhledem
k situaci na trhu práce (snížit body za PK)
- zvýhodnění nových žadatelů, kteří ještě nečerpali podporu
- zvýhodňovat nové technologie = přidanou hodnotu projektu, ale je otázkou, jak to nastavit,
aby to bylo kontrolovatelné orgány MAS
- zvýhodnění žadatelů, kteří odvádí daně v regionu
V rámci změny strategie zapracovat vhodné principy pro tvorbu preferenčních kritérií tak, aby nově
navrhovaná kritéria mohla být zapracovaná v rámci další výzvy PRV.

V Hanušovicích 21. 3. 2019

Zapsal Karel Hošek

……………………………

Ověřil Přemysl Čech
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