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ZÁPIS 
z jednání programového výboru MAS Šumperský venkov,  

konaného dne 2. 7. 2018 v Novém Malíně 
 

Jednání programového výboru bylo zahájeno v 14:30. 
 
Přítomni: viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu. 
 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Vyhodnocení 2. výzvy PRV 
3. Schválení projektů ve výzvách OPZ 
4. Interní postupy OPŽP 
5. Kritéria pro hodnocení žádostí OPŽP 
6. Plán výzev 
7. Vnitřní záležitosti spolku 
8. Zápis z jednání 
9. Diskuze a závěr 

 
K bodu 1 programu: 
Předsedkyně programového výboru přivítala přítomné členy a konstatovala, že programový 
výbor je usnášeníschopný. Nechala hlasovat o programu jednání: 

Hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

Programový výbor MAS Šumperský venkov, z. s. schvaluje program svého jednání. 

 
K bodu 2 programu: 
Předsedkyně předala slovo manažerce MAS Ivě Svobodové, která seznámila programový výbor 
s 2. výzvou PRV. Informovala je o tom, že do výzvy se nepřihlásil žádný žadatel/projekt. 
Programový výbor dále projednal možnosti přesunu alokace z této fiche do jiných fichí. 
Kancelář MAS navrhne řešení a schválení přesunu alokace bude předmětem dalšího jednání 
programového výboru. 
 

Hlasování: 
Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

Programový výbor schvaluje, že v rámci 2. výzvy PRV nebude podpořen žádný projekt.
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K bodu 3 programu: 

Projektový manažer Matěj Podhajský seznámil přítomné členy programového výboru 

s projekty v 1. výzvě OPZ a s věcným hodnocením výběrové komise. Všichni členové na důkaz 

nepodjatosti a nestrannosti podepsali Etický kodex osoby podílející se na hodnocení a výběru. 

Programový výbor na základě doporučení výběrové komise MAS ze dne 21. 5. 2018 v 1. výzvě 

přistoupil ke schválení těchto projektů k financování: 

Výzva:  387/03_16_047/CLLD_16_02_106 

Název výzvy: OPZ_001_ZAM_Zaměstnanost_MAS_Šumperský_venkov 

Pořadí Žadatel Název projektu Počet bodů 

celkem 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Celková výše 

podpory 

1. BEC družstvo - 

Bisiness and 

Employment 

Cooperatice 

MÁŠ NA TO 

aneb od nápadu 

k podnikání - 

Venkovský 

podnikatelský 

akcelerátor 

100 1 795 112,50 1 795 112,50 

2. Akademie  

Jana Amose 

Komenského, z. s. - 

oblast Šumperk 

Prostupné 

zaměstnávání na 

území MAS 

Šumperský 

venkov 

100 1 987 500,00 1 987 500,00 

 
Hlasování: 

Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

Programový výbor na základě doporučení výběrové komise MAS v 1. výzvě OPZ schvaluje výběr 
obou podaných projektů k podpoře.  

Před hodnocením projektů ve 2. výzvě OPZ opustila místnost Ing. Tereza Nikodýmová 
Schreiberová, MBA, jejíž projekt byl přijat v této výzvě. 

Projektový manažer Matěj Podhajský dále seznámil přítomné členy programového výboru 

s projekty v 2. výzvě OPZ a s věcným hodnocením výběrové komise. Aby byla splněna 

podmínka, že žádný sektor nebude mít při hlasování více než 49% hlasů, dohodli se přítomní 

členové programového výboru, že hlasovat k tomuto bodu budou pouze 3 z nich (viz prezenční 
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listina ke 2. výzvě OPZ). Tito členové na důkaz nepodjatosti a nestrannosti podepsali Etický 

kodex osoby podílející se na hodnocení a výběru. Na základě doporučení výběrové komise MAS 

ze dne 21. 5. 2018 v 2. výzvě pak schválili tyto projekty k financování: 

Výzva:  379/03_16_047/CLLD_16_02_106 

Název výzvy: OPZ_002_PRO_Prorodinná opatření_MAS_Šumperský_venkov 

Pořadí Žadatel Název projektu Počet bodů 

celkem 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Celková výše 

podpory 

1. Jeseníky přes 

hranici, z. s. 

Pradědův 

dětský klub 

100 741 932,50 741 932,50 

2. Dolnostudénské 

vzdělávací 

centrum, z. s. 

Podpora 

rodičům v 

Dolních 

Studénkách 

100 745 000,00 745 000,00 

 

Hlasování: 

 Pro: 3 

 Proti: 0 

 Zdrželo se: 0 

Programový výbor na základě doporučení výběrové komise MAS ze dne 21. 5. 2018 v 2. výzvě 
OPZ schvaluje výběr obou podaných projektů k podpoře.  

Programový výbor MAS Šumperský venkov, z. s. schválil k podpoře všechny 4 projekty OPZ 
navržené výběrovou komisí MAS Šumperský venkov, z. s.  

Závěry z jednání programového výboru MAS Šumperský venkov budou předány k závěrečnému 
ověření způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů na řídící orgán. 

 
K bodu 4 a 5 programu: 

Do místnosti se vrátila Ing. Tereza Nikodýmová Schreiberová, MBA. Programový výbor byl 
seznámen s navrženými Interními postupy pro Operační program životní prostředí (OPŽP), 
včetně Etického kodexu MAS Šumperský venkov pro OPŽP a Kritérií pro hodnocení žádostí. Po 
diskusi nad možnou modifikací nebyla navržena žádná změna oproti předloženému 
dokumentu. 

Proběhlo hlasování: 

 Pro: 6 

 Proti: 0 

 Zdrželo se: 0 
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Programový výbor schválil dokument Interní postupy pro Operační program životní prostředí 

(OPŽP) v předloženém znění.  

 
K bodu 6 programu: 

Programový výbor projednal plán výzev v operačních programech PRV, IROP, OPŽP a OPZ. 

K bodu 7 programu: 

Programový výbor byl informován o činnostech a dění v MAS, mj. o aktuální fázi přípravy 

projektu MAP II, který MAS bude realizovat od září 2018. Dále programový výbor projednal 

plánovaný audit MAS za rok 2017 a podklady pro Zprávu o plnění ISg, kterou kancelář MAS 

podává Řídícímu orgánu do 20. 7. 2018. 

K bodu 8 programu: 

Předsedkyně programového výboru pověřila kancelář MAS zpracováním zápisu z dnešního 

jednání, informováním žadatelů v programovém rámci OPZ o tom, že závěry z jednání 

programového výboru MAS Šumperský venkov budou předány k závěrečnému ověření 

způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů na řídící orgán, a dále umístěním 

příslušných seznamů vybraných projektů na web MAS. 

K bodu 9 programu: 

Předsedkyně programového výboru poděkovala všem přítomným za spolupráci. 

Jednání bylo ukončeno v 16:00. 

Zapsala dle průběhu jednání: Iva Svobodová 

 

 

předsedkyně programového výboru 

Mgr. Vlasta Sršňová 
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