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: 8.10. 2020, Hanušovice
Účastníci: dle prezenční listiny

Program jednání:
1. Zahájení, prezence
2. Hodnocení projektů, seřazení a doporučení projektů ve 5. výzvě MAS pro PRV
3. Diskuse a připomínky k nastavení preferenčních kritérií, doporučení pro PV
1. Zahájení, prezence
Paní Iva Kleinová, pověřená řízením jednání, přivítala přítomné na jednání a předala slovo
Haně Olejníkové, která je seznámila s postupem hodnocení a doporučení projektů.
Členům výběrové komise byly na jednání 1.října 2020 předány žádosti o podporu k hodnocení.
Těchto osm členů výběrové komise podepsalo etický kodex a účastnilo se jednání Výběrové
komise k hodnocení žádosti o podporu předložených do 5. výzvy MAS Horní Pomoraví pro
PRV. Všichni přítomní členové VK potvrdili platnost etického kodexu podepsaného dne
1.10.2020.
Paní Kleinová zahájila hodnocení projektů. V hodnocení projektů se postupovalo v pořadí dle
Portálu farmáře. K jednotlivým projektům se postupně vyjadřovali hodnotitelé, kteří projekt
hodnotili. Hodnotitelé posléze předali podepsané hodnotící tabulky pracovníkům MAS. Slovní
hodnocení přidělených bodů zapsali pracovníci MAS do formuláře žádosti každého
jednotlivého projektu.
Pracovníci MAS zpracovali na základě pokynů členů VK výstupy hodnocení – seznam projektů
včetně jejich bodového hodnocení - do tabulky. Projekty byly seřazeny v rámci fiche v pořadí
podle počtu získaných bodů. V případě, že žádosti získaly stejný počet bodů, byly dále seřazeny
v souladu s interními postupy MAS pro PRV dle stanovených kritérií (nižší požadovaná výše
dotace).
Následně se přistoupilo k hlasování o bodovém hodnocení a doporučení projektů k podpoře.
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2. Hodnocení projektů, seřazení a doporučení projektů v 5. výzvě MAS pro PRV
Fiche č.7 – Komunitní život
Přítomni dle prezenční listiny.

Výsledný stav

podmínka max. 50% veřejného sektoru
SPLNĚNA
počet subjektů

počet subjektů v %
3

38%

Soukromý sektor:

5

63%

Celkový počet Partnerů MAS
účastnících se hlasování:

8

100%

Veřejný sektor:

Hodnotitelé se postupně vyjádřili ke všem předloženým projektům. Krácení bylo navrženo u
těchto projektů:
2020-137-005-007-084 žadatel SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrabová
PK2 Zvýhodnění žadatelů s vyšším počtem členů – nebyly doloženy relevantní požadované
dokumenty tj. zápis z jednání nejvyššího orgánu s uvedením počtu členů nebo výroční zpráva
a aktuálně platný seznam členů. Doložena pouze zpráva o činnosti (bez seznamu členů) a dále
hlášení pro OSH – které však není relevantním dokladem. Navíc nesouhlasí počet členů
uvedených ve zprávě o činnosti (88 členů) s doloženým hlášením pro OSH – kde je celkově
uvedeno 78 členů (24 mladí hasiči + 54 hasiči). Proto body nebudou uděleny.
2020-137-005-007-086 žadatel SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rájec
PK2 Zvýhodnění žadatelů s vyšším počtem členů - nebyly doloženy relevantní požadované
dokumenty tj. zápis z jednání nejvyššího orgánu s uvedením počtu členů nebo výroční zpráva
a aktuálně platný seznam členů. Doložena pouze zpráva o činnosti bez seznamu členů. Proto
body nebudou uděleny.
PK7 Realizace stavebních prací na objektu v rámci projektu – dle formuláře žádosti o dotaci se
jedná o dodávku (str. B3 Zakázky pole 3 – uvedeno dodávka, str. C1 položka 7 Popis
technického řešení je uvedeno, že se jedná o dodávku a instalaci oken), proto body za toto PK
nemohou být přiznány.
Body zapsali pracovníci MAS do připravených tabulek, členové VK seřadili projekty dle
bodového hodnocení.
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Seznam projektů ve fichi 7 dle bodového hodnocení VK:
Poř.
1.

2.

číslo projektu

žadatel

název projektu

místo
realizace

2020-137-005007-081

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Vybavení pro kulturní akce
Sudkov

2020-137-005007-082

Sokol Sudkov z.s.

2020-137-005007-088

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Vybavení pro SDH Bušín
Bušín

Bušín

2020-137-005007-084

SH ČMS - Sbor
Vybavení klubovny SDH
dobrovolných hasičů
Hrabová
Hrabová

2020-137-005007-086

Nové vybavení pro Sokol
Sudkov

požadovaná
dotace

Sudkov

body

85
153 628 Kč
160 000 Kč

80

95 600 Kč

75

Hrabová

159 280 Kč

70

SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Oprava klubu požárníků Rájec
Rájec

Rájec

160 000 Kč

70

2020-137-005007-076

Dechový orchestr
Zábřeh, z. s.

Vybavení pro kulturní a
spolkovou činnost orchestru

Zábřeh

308 000 Kč

65

2020-137-005007-085

Junák - český skaut,
středisko Bukůvka
Postřelmov, z. s.

Vybavení skautského střediska
Postřelmov

Postřelmov

319 680 Kč

65

2020-137-005007-079

Junák - český skaut,
středisko Skalička
Zábřeh, z. s.

Nové vybavení pro skauty

Zábřeh,
Hoštejn

320 000 Kč

65

2020-137-005007-083

Obec Zborov

Klubovna Zborov

Zborov

159 720 Kč

50

2020-137-005007-080

Obec Horní
Studénky

Vytvoření společenského
zázemí pro scházení občanů
č.p.4

Horní
Studénky

160 000 Kč

50

11.*

2020-137-005007-087

Obec Rájec

Rekonstrukce obecní knihovny
Rájec

Rájec

106 480 Kč

40

12.

2020-137-005007-077

Obec Sudkov

Mobilní pódium se zastřešením Sudkov

160 000 Kč

40

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

*hraniční projekt

3

Sudkov

Schválení hodnocení Fiche 7 v 5. výzvě MAS Horní Pomoraví pro PRV
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
Hlasování
8
0
0
Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila přidělené body hodnocení projektů předložených
do Fiche 7 – Komunitní život.

Diskuse k fichi – vzhledem k tomu, že se jedná o fichi, která má plánovanou alokaci 2.059.898,Kč a požadavky od žadatelů činí 2.262.388,- Kč, musí VK rozhodnout o tom, zda doporučí
programovému výboru schválení projektů dle navržené alokace nebo navrhne navýšení
alokace pro danou fichi (v souladu s interními postupy pro PRV).
VK doporučuje Programovému výboru navýšit alokaci ve Fichi 7 a podpořit všechny předložené
projekty.
Hlasování:
Hlasování

PRO
8

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

3. Diskuse a připomínky k nastavení preferenčních kritérií
Připomínky k PK

Nastavení kritérií je obecně funkční, stanovená priorita podpory neziskových organizací
funguje.
VK doporučuje jednoznačněji definovat požadavky k prokázání počtu členů PK2 u neziskových
organizací a sjednotit termínově požadované přílohy – rozpor mezi výroční zprávou / zprávou
o činnosti a přílohou „Aktuálně platný seznam členů“ – čísla nemusí být totožná, pokud
organizace v průběhu roku přijímá nové členy / členové ukončují činnost.
Dále u PK3 Práce s dětmi a mládeží případně zvážit definici a požadavky na prokázání práce
s dětmi a mládeží.

VK doporučuje, vzhledem ke zkušenosti z realizované výzvy, snížit horní limit celkových
způsobilých výdajů projektu. Všechny přijaté projekty byly v částce do 400.000,- Kč, tudíž by
stačila horní hranice např. do 500 tis. Kč.
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Členové VK se dohodli, že výsledky a stanovisko komise bude na jednání Programového
výboru, které je naplánováno na úterý 13.10.2020, pokud to bude možné, prezentovat paní
Pecháčková nebo přímo projektová manažerka Olejníková.

Zapsal dne 8.10.2020
Hana Olejníková

……………………………………………..

Ověřil dne 12.10.2020
Iva Kleinová

……………………………………………..
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