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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:  16. 8. 2022, Hanušovice 
Účastníci: dle prezenční listiny 

Program jednání: 
1. Zahájení, prezence  
2. Hodnocení projektů, seřazení a doporučení projektů v 8. výzvě MAS pro PRV  
3. Diskuse a připomínky k nastavení preferenčních kritérií, doporučení pro další výzvu 

 

1. Zahájení, prezence  

Pan Oldřich Tanert, přivítal přítomné na jednání a předal slovo Ing. Olejníkové, která je 

seznámila s postupem hodnocení a doporučení projektů.  

Členům výběrové komise byly na jednání 9.srpna 2022 předány žádosti o podporu 

k hodnocení. Devět členů komise projekty hodnotilo, druhého jednání se osobně účastní šest 

členů výběrové komise, paní Kleinová a Kvapilová a pan Axmann předali hodnocení 

pracovníkům MAS v předstihu. Všichni členové podepsali etický kodex a přítomní členové VK 

potvrdili platnost etického kodexu podepsaného dne 9.srpna 2022.  

Pan Tanert zahájil hodnocení projektů. V hodnocení projektů se postupovalo v pořadí dle 

Portálu farmáře. K jednotlivým projektům se postupně vyjadřovali hodnotitelé, kteří projekt 

hodnotili (vždy tři hodnotitelé ke každému projektu). Hodnotitelé posléze předali podepsané 

hodnotící tabulky pracovníkům MAS. Slovní hodnocení přidělených bodů zapsali pracovníci 

MAS do formuláře žádosti každého jednotlivého projektu. Paní Kleinová, Kvapilová a pan 

Axmann předali hodnocení pracovníkům MAS v předstihu, pracovníci MAS jejich připomínky 

okomentovali. 

Pracovníci MAS zpracovali na základě pokynů členů VK výstupy hodnocení – seznam projektů 

včetně jejich bodového hodnocení - do tabulky. Projekty byly seřazeny 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 (nepodpořený žadatel ve výzvách 

MAS, nižší požadovaná výše dotace, případně délka historie žadatele, kdy upřednostněni 

budou žadatelé s delší historií dle údajů z veřejných rejstříků). 

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 8. 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 % 

Veřejný sektor: 
2 33% 

Soukromý sektor: 4 67% 

Celkový počet Partnerů 
MAS účastnících se 
hlasování: 

6 100% 

Hodnotitelé se postupně vyjádřili ke všem předloženým projektům. Krácení bylo navrženo u 

těchto projektů:  

2022-137-008-007-224    Obec Nemile 

PK 7 V rámci projektu jsou realizovány stavební práce na objektu – body nepřiděleny. Realizace 

projektu se týká stavebních úprav objektu, ale dle formuláře ŽoD je dotace požadována pouze 

na dodávku materiálu (str. B3 - zakázky, str. C1 - výdaje projektu). Žadatel nebude schopen 

doložit k vyúčtování stavební rozpočet. 

 

2022-137-008-007-227    Myslivecký spolek Lísek-Horní Studénky 

PK3 Zvýhodnění žadatelů se zaměřením činnosti na práci s dětmi a mládeží - body nepřiděleny. 

Realizace aktivit pro děti a mládež nebyla dostatečně prokázána - dle doložené Zprávy o 

činnosti v roce 2021 členové spolku navštívili skautský tábor a uspořádali zde přednášku o 

myslivosti a ochraně přírody. Nejednalo se tedy o spolkem realizovanou aktivitu, proto body 

nemohly být přiděleny. 

 

2022-137-008-007-228    SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rájec 

PK3 Zvýhodnění žadatelů se zaměřením činnosti na práci s dětmi a mládeží - body nepřiděleny. 

Žadatel dostatečně neprokázal aktivity pro děti a mládež - v dokumentu Zápis z VHH není 

uvedena žádná konkrétní aktivita realizovaná pro děti a mládež, proto body nemohou být 

přiděleny. 
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Body zapsali pracovníci MAS do připravených tabulek, členové VK seřadili projekty dle 

bodového hodnocení. Projekt  

Seznam projektů ve fichi 7 dle bodového hodnocení VK: 

 

 

 

 

Schválení hodnocení Fiche 7 v 8. výzvě MAS Horní Pomoraví pro PRV 

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

6 0 0 

Výběrová komise MAS Horní Pomoraví schválila přidělené body hodnocení projektů předložených 

do Fiche 7 – Komunitní život. 

 

Poř. 

Číslo 

projektu 
Žadatel  Název projektu 

Místo 

realizace 

Body 

 VK 

 

Částka dotace  

1. 

2022-137-

008-007-229 

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů 

Heroltice Vybavení SDH Heroltice 

Štíty - 

Heroltice 65 159 360 Kč 

2. 

2022-137-

008-007-227 

Myslivecký spolek 

Lísek-Horní Studénky 

Rekonstrukce myslivecké 

chaty 

Horní 

Studénky 
60 

(nepodpořený ž.)       320 000 Kč  

3. 

2022-137-

008-007-228 

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů 

Rájec 

Oprava střechy klubu 

požárníků Rájec Rájec 60 
(podpořený žad.) 

      160 000 Kč  

4.  

2022-137-

008-007-223 Lezci Zábřeh, z. s. Vybavení Lezci Zábřeh Zábřeh 

55 
(nepodpořený, 

nižší částka)       121 120 Kč  

5.-6. 

2022-137-

008-007-226 Obec Bušín Nové vybavení KD Bušín Bušín 

55 
( nepodpořený, 

vznik 1.10.1980)       160 000 Kč  

2022-137-

008-007-230 Obec Hoštejn 

Vybavení kulturního 

domu a klubovny Hoštejn 

55 
( nepodpořený, 

vznik 1.10.1980)       160 000 Kč  

7.-8. 

2022-137-

008-007-231 Obec Bratrušov 

Vybavení sálu kulturního 

domu Bratrušov 
50 

(nepodpořený ž., 
vznik 1.12.1990) 

      160 000 Kč  

2022-137-

008-007-224 Obec Nemile Rekonstrukce klubovny Nemile 

50 
(nepodpořený ž., 

vznik 1.12.1990)       160 000 Kč  

9. 

2022-137-

008-007-225 

Junák - český skaut, 

středisko Skalička 

Zábřeh, z. s. 

Vybavení skautského 

střediska Skalička Zábřeh 

50 
(podpořený 

žadatel)       319 600 Kč  
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VK doporučuje Programovému výboru schválení všech devíti předložených projektů dle počtu 
bodů, neboť požadavky činí celkem 1.720.080 Kč, výše alokace pro výzvu je 1.732.920 Kč a 
alokace je tudíž dostatečná pro všechny předložené projekty. 

Hlasování:  

Hlasování 
PRO PROTI ZDRŽEL SE 

6 0 0 

 

 

3. Diskuse a připomínky k nastavení preferenčních kritérií 
 

Připomínky k Interním postupům – doporučení pro Programový výbor 

V případě obcí nemusí datum vzniku dle veřejných rejstříků být dostatečným rozlišovacím 

kritériem, neboť tento datum je často stejný, dle  toho, kdy obce vznikaly. Zvážit proto pro 

fichi č. 7 ještě další rozlišovací kritérium pro seřazení projektů. 

 

 

Na závěr byli členové VK informováni o výzvě č. 9 pro PRV – výzva je plánována pro zbývající 

alokaci z tzv. Přechodného období, předpoklad vyhlášení výzvy je začátek roku 2023. 

 

  

 

Zapsal dne 16.8.2022   

Hana Olejníková  …………………………………………….. 

 

 

 

 

Ověřil dne 16.8.2022 

Oldřich Tanert   …………………………………………….. 

 


