MAS Horní Pomoraví o.p.s., Hlavní 137, 788 33 Hanušovice, IČ: 27777146,

Zápis z jednání Výběrové komise
Místní akční skupiny Horní Pomoraví
Datum a místo konání: 1.10.2020, Hanušovice, Hlavní 137
Účastníci: dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Zahájení, prezence
2. Seznámení členů VK s pravidly PRV, hodnotícími kritérii, proškolení o způsobu
hodnocení žádostí PRV
3. Představení projektů přijatých ve 5.výzvě PRV, rozdělení hodnotitelům
4. Kontrola střetu zájmů – podpisy etických kodexů
5. Stanovení termínu dalšího jednání komise
6. Diskuse

1. Zahájení, prezence
Karel Hošek přivítal členy Výběrové komise. Na základě prezenční listiny ověřil
usnášeníschopnost a zastoupení zájmových skupin a sektorů, s výsledkem, že jednání výběrové
komise je usnášeníschopné.

Výsledný stav

podmínka max. 49% veřejného sektoru
SPLNĚNA

počet subjektů
Veřejný sektor:
Soukromý sektor:
Celkový počet partnerů MAS:

počet subjektů v %
3
6
9

33%
67%
100%

2. Seznámení členů VK s pravidly PRV, hodnotícími kritérii, proškolení o způsobu
hodnocení žádostí PRV
Členové výběrové komise byli seznámeni s pravidly PRV pro výzvu č. 5. MAS Horní Pomoraví
pro PRV a Interními postupy hodnocení pro PRV. Členům byl představen formulář žádosti o
dotaci, byli seznámeni s obsahem vyhlášené fiche a jednotlivými preferenčními (hodnotícími)
kritérii.

Dále byli proškoleni ve způsobu a postupu hodnocení projektů PRV – byly jim představeny
hodnotící tabulky a byli seznámeni se způsobem kontroly bodů za jednotlivá, žadatelem
udělená, preferenční kritéria.

3. Představení projektů PRV
Karel Hošek poté představil všechny přijaté projekty v páté výzvě PRV. Ve vyhlášení fichi 7
Komunitní život bylo předloženo celkem 12 projektů. Všechny předložené projekty splnily
administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti a jsou předloženy Výběrové komisi
k hodnocení.
Členové výběrové komise byli upozorněni, ať zváží, jestli nejsou s níže uvedenými žadateli ve
střetu zájmů, či se nepodíleli na tvorbě níže uvedených projektů (viz text etického kodexu).
Fiche 7 - Komunitní život
Dechový orchestr Zábřeh, z. s.
Obec Sudkov
Junák - český skaut, středisko
Skalička Zábřeh, z. s.
Obec Horní Studénky
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Sudkov
Sokol Sudkov z.s.
Obec Zborov
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Hrabová
Junák - český skaut, středisko
Bukůvka Postřelmov, z. s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Rájec
Obec Rájec
SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Bušín

Vybavení pro kulturní a spolkovou
činnost orcherstru
Mobilní pódium se zastřešením

Zábřeh
Sudkov

Nové vybavení pro skauty

Zábřeh, Hoštejn

Vytvoření společenského zázemí pro
scházení občanů č.p.4

Horní Studénky

Vybavení pro kulturní akce

Sudkov

Nové vybavení pro Sokol Sudkov
Klubovna Zborov

Sudkov
Zborov

Vybavení klubovny SDH Hrabová

Hrabová

Vybavení skautského střediska
Postřelmov

Postřelmov

Oprava klubu požárníků Rájec

Rájec

Rekonstrukce obecní knihovny Rájec

Rájec

Vybavení pro SDH Bušín

Bušín

4. Podpis etického kodexu
Oldřich Tanert upozornil, že je ve střetu zájmů v hodnocení fiche, neboť je členem krajského
orgánu organizace Junák - český skaut – p. Tanert je tudíž vyloučen z hodnocení projektů
podaných ve Fichi č. 7.
V souladu s uvedenými upozorněními všichni členové podepsali etický kodex. Tento je platný
pro všechna jednání ke 5.výzvě PRV, pokud členové nezjistí dodatečně možný střet zájmů.

5. Předání projektů pro hodnocení
Přítomným členům výběrové komise byly předány, na základě rozlosování, jednotlivé projekty
v papírové/elektronické podobě včetně příloh pro hodnocení, společně s projekty obdrželi také

hodnotící tabulky a formuláře odpovídajících fichí. Převzetí projektů stvrdili na předávacím
protokolu. Projekty prostudují, preferenční kritéria obodují a hodnotící tabulky s bodováním a
případně zdůvodněním krácení předají na příštím jednání zpět pracovníkům MAS.
6. Stanovení termínu dalšího jednání
Na základě diskuse se členy výběrové komise předseda stanovil 2. termín jednání výběrové
komise na čtvrtek 8.října 2020 ve 14:00 hodin. Zároveň pověřil řízením jednání dne 8.října paní
Ivu Kleinovou.
Zapsal dne 1.10. 2020
Karel Hošek

……………………………………………..

Ověřil dne 5.10. 2020
Oldřich Tanert

……………………………………………..

