ZÁPIS
z jednání Programového výboru MAS Horní Pomoraví

Datum a místo konání: 13.10.2020 v 8:30, Hanušovice, Hlavní 137
Účastníci:
- dle prezenční listiny (příloha č. 1)
Schválený program:
1) Usnášeníschopnost programového výboru
2) Představení projektů přijatých v 5.výzvě PRV
3) 5. výzva MAS Horní Pomoraví pro PRV
a. kontrola střetu zájmu členů programového výboru
b. schválení doporučených projektu k financování – fiche Komunitní život
4) Diskuse – nastavení výběrových kritérií
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1) Usnášeníschopnost programového výboru
Sektor

Počet osob

Relativní vyjádření

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

2
5
7

29 %
71 %

3
1
1
0
2

42,8 %
14,3 %
14,3%
0%
28,6 %

Bylo přítomno 7 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) Hodnocení žádostí o podporu předložených do 5. výzvy MAS pro PRV
Jednání zahájil p. Čech, předal slovo paní Olejníkové.

Představení žádostí předložených v 5. výzvě PRV
Hana Olejníková představila předložené žádosti o podporu ve fichi Komunitní život podané v rámci 5.
výzvy MAS Horní Pomoraví pro PRV. Představeno bylo 12 projektů, které byly hodnoceny Výběrovou
komisí – 8 projektů neziskových organizací a 4 projekty obcí.
Hana Olejníková seznámila členy programového výboru s hodnocením projektů a doporučeními
výběrové komise. Výběrová komise doporučuje navýšit alokaci a schválit k financování všechny
předložené projekty.

a.

Kontrola střetu zájmu členů programového výboru a podpis etických kodexů a eliminace
střetu zájmu
Pan Čech upozornil, že je ve střetu zájmů u projektu Dechového orchestru Zábřeh z.s. – pan Čech je
proto vyloučen ze schvalování projektů podaných ve fichi č. 7.
V souladu s uvedenými upozorněními všichni členové podepsali etický kodex. Tento je platný pro
všechna jednání k 5.výzvě PRV, pokud členové nezjistí dodatečně možný střet zájmů. Etické kodexy
jsou přílohou zápisu.

b.

schválení doporučených projektu k financování fiche č. 7 – Komunitní život

Pan Čech opustil jednání, přítomni dle prezenční listiny:
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podmínka max. 50% veřejného sektoru
SPLNĚNA

Výsledný stav

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

počet subjektů v %
2
33,3%
4
66,7%
6

100%

Diskuse:
P. Linhart – navrhuje podpořit jen projekty, na které vystačí alokace (bez hraničního). Prioritou jsou
projekty neziskových organizací, a proto by finance raději ponechal do další výzvy.
P. Mazák – jaký je předpoklad žádostí pro další výzvu? Manažerka informovala členy PV o dalších
konzultovaných projektových záměrech z území (absorpční kapacitě) – další neziskovky z území
konzultují, žádostí by měl být dostatek i pro další kolo. Konzultují skauti, hasiči, někteří žadatelé
nepodali kvůli chybějícím obecním strategiím, takže tito to řeší s obcí a připravují se na další výzvu.
p. Jokl – souhlasí s p. Linhartem, obce které by nebyly podpořeny mohou podat žádost znovu, pokud
bude málo žádostí, mají ještě šanci uspět v dalším kole.
Návrh – podpořit prvních deset projektů, na které vystačí alokace výzvy a nedočerpané prostředky
ponechat pro další výzvu.
Schválení projektů k financování – fiche Komunitní život
Hlasování:
PRO
PROTI
Hlasování
6
0

ZDRŽEL SE
0

Programový výbor doporučuje k financování prvních 10 z celkových 12 předložených projektů dle
přiložené tabulky:

Fiche 7 – Komunitní život
Číslo
projektu

Žadatel

projekty doporučené/nedoporučené k financování
Název projektu

Místo
realizace

Částka
dotace

Body
VK

Výrok PV

SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Sudkov

Vybavení pro kulturní
akce

Sudkov

153 628 Kč

85

doporučen

2020-137005-007-082

Sokol Sudkov z.s.

Nové vybavení pro
Sokol Sudkov

Sudkov

160 000 Kč

80

doporučen

2020-137005-007-088

SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Bušín

Vybavení pro SDH
Bušín

Bušín

95 600 Kč

75

doporučen

2020-137005-007-084

SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Hrabová

Vybavení klubovny
SDH Hrabová

Hrabová

159 280 Kč

70

doporučen

2020-137005-007-081
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2020-137005-007-086

SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Rájec

Oprava klubu požárníků
Rájec

Rájec

160 000 Kč

70

doporučen

2020-137005-007-076

Dechový orchestr Zábřeh, z.
s.

Vybavení pro kulturní a
spolkovou činnost
orcherstru

Zábřeh

308 000 Kč

65

doporučen

2020-137005-007-085

Junák - český skaut, středisko Vybavení skautského
Bukůvka Postřelmov, z. s.
střediska Postřelmov

Postřelmov

319 680 Kč

65

doporučen

2020-137005-007-079

Junák - český skaut, středisko Nové vybavení pro
Skalička Zábřeh, z. s.
skauty

Zábřeh,
Hoštejn

320 000 Kč

65

doporučen

2020-137005-007-083

Obec Zborov

Klubovna Zborov

Zborov

159 720 Kč

50

doporučen

2020-137005-007-080

Obec Horní Studénky

Vytvoření
společenského zázemí
pro scházení občanů
č.p.4

Horní
Studénky

160 000 Kč

50

doporučen

2020-137005-007-087*

Obec Rájec

Rekonstrukce obecní
knihovny Rájec

Rájec

106 480 Kč

40

nedoporučen

2020-137005-007-077

Obec Sudkov

Mobilní pódium se
zastřešením

Sudkov

160 000 Kč

40

nedoporučen

Celkem požadavek / doporučené

2.262.388 Kč / 1.995.908 Kč

*hraniční projekt

3) Diskuse k nastavení PK pro fichi 7 Komunitní život
Preferenční kritéria jsou funkční. Primární podpora pro neziskové organizace je nastavena.
Na základě doporučení bude upraveno PK Počet členů organizace – sjednocen termínově požadavek
na přílohy – výroční zpráva a seznam členů členské základny.
Je nutné blíže vyspecifikovat PK Práce s dětmi a mládeží – nestačí, že spolek uspořádá pár akcí pro děti,
je nutná systematická činnost – práce s dětmi a mládeží. Pro příští výzvu je nutné zpřesnit definici.
Úkol pro kancelář MAS – upravit znění PK2 a PK3 - toto připravit a zkonzultovat se SZIF pro příští výzvu.

V Hanušovicích 13.10.2020

Zapsala Hana Olejníková

Ověřil Václav Jokl

……………………………

……………………………
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