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ZÁPIS  

jednání výběrové komise MAS Šumperský venkov, z. s. 

konaného dne 16. 4. 2019 v Novém Malíně 

 

Jednání výběrové komise MAS Šumperský venkov, z. s. (dále též komise) bylo zahájeno ve 14:00. 

Přítomno bylo 8 členů komise, viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu. Člen výběrové 

komise Ruční papírna Velké Losiny, a.s. je zároveň hodnoceným žadatelem, proto zástupce nemohl 

být přítomen hodnocení projektů 6. výzvy IROP. Byl s ním domluven pozdější příchod. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Hlasování o změně programu 

3. Volba předsedy výběrové komise 

4. Zaškolení výběrové komise pro hodnocení projektů IROP 

5. Hodnocení projektu IROP 

6. Zaškolení výběrové komise pro hodnocení projektů PRV 

7. Zápis z jednání 

8. Diskuze a závěr 

 

K bodu 1 a 2 programu 

Manažerka MAS Šumperský venkov, z. s. přivítala přítomné členy a konstatovala, že výběrová komise 

je usnášeníschopná. Dále dala hlasovat o změně programu dnešního jednání, která spočívala ve 

vynechání hodnocení projektů 3. výzvy OPZ. 

Hlasování: 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 

Komise schvaluje program jednání výběrové komise MAS Šumperský venkov, z. s. 
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K bodu 3 programu 

Komise jako předsedu navrhuje Zdeňka Hubáčka. 

Hlasování: 

 Pro: 7 

 Proti: 0 

 Zdrželo se: 1 

Komise schvaluje Zdeňka Hubáčka jako předsedu výběrové komise MAS Šumperský venkov, z. s. 

 

K bodu 4 programu 

Předseda předal slovo projektové manažerce MAS Adéla Novákové, která byla pověřena jako 

zapisovatel jednání. Adéla Nováková přítomným členům představila jediný podaný projekt 6. výzvy 

IROP – Památky II MAS Šumperský venkov. 

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti u žádostí o podporu provedly manažerky kanceláře 

MAS Iva Svobodová a Adéla Nováková, které před zahájením hodnocení podepsaly „Etický kodex členů 

orgánů a zaměstnanců MAS“ (dále jen Etický kodex). 

Veškeré podklady dostali členové komise předem elektronicky i tištěné na jednání. 

Projekt splnil hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a postoupil tak do dalšího kola 

hodnocení (věcné hodnocení).  

Adéla Nováková dále provedla školení výběrové komise. Seznámila členy komise s průběhem věcného 

hodnocení a představila hodnocený projekt. Poté všichni členové podepsali „Prezenční listinu: 

PROŠKOLENÍ výběrové komise MAS Šumperský venkov, z. s.“, která  je přílohou tohoto zápisu. 

Následně členové komise podepsali Etický kodex, jako prostředek pro zamezení střetu zájmů.  

 

K bodu 5 programu 

Věcné hodnocení proběhlo v souladu s platnými stanovami a Interními postupy MAS pro 

implementaci SCLLD. Členové komise hodnotili projekt na základě schválených kontrolních listů MAS 

pro věcné hodnocení. 
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6. výzva MAS Šumperský venkov-IROP-Památky II – 022/06_16_073/CLLD_16_02_106 

Komise provedla věcné hodnocení u jednoho projektu – „Svět papíru“ od žadatele Ruční papírna 

Velké Losiny a.s.  

Komise přidělila projektu s názvem Svět papíru (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0011157) celkem 100 

bodů. 

Žadatel Registrační číslo projektu Název projektu Počet bodů 

Ruční papírna Velké Losiny a.s. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0011157 Svět papíru 100 

 

Výběrová komise doporučuje projekt Svět papíru (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0011157) 

programovému výboru ke schválení. 

Předseda výsledky bodového hodnocení projektu zapsal na kontrolní list věcného hodnocení a došel 

k závěru, že projekt dosáhl maximální bodové hranice výzvy (100 bodů), a může být tedy doporučen 

programovému výboru MAS ke schválení. Více viz příloha. Hodnocení 6. výzvy IROP bylo ukončeno 

v 15:00. 

 

K bodu 6 programu 

K jednání se připojil i poslední člen výběrové komise – zástupce Ruční papírny Velké Losiny, a.s. (viz 

Prezenční listina – Proškolení výběrové komise MAS Šumperský venkov pro hodnocení projektů PRV). 

Slovo si převzala manažerka Iva Svobodová, která seznámila přítomné členy výběrové komise 

s 3. výzvou PRV, jejím průběhem a představila jednotlivé podané projekty. Následně provedla 

proškolení komise pro hodnocení těchto projektů. Připomněla, že veškeré podklady pro hodnocení 

mají členové komise k dispozici elektronicky a že samotné hodnocení proběhne na dalším jednání 

výběrové komise dne 18. 4. 2019. 

 

K bodu 7 programu 

Předseda zadal zapisovateli jednání, aby na základě podkladů z jednání vypracoval zápis, předal 

výsledky věcného hodnocení IROP programovému výboru MAS a zadal výsledky věcného hodnocení 

do monitorovacího systému. 
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K bodu 8 programu 

V rámci diskuse se výběrová komise zamýšlela nad zefektivněním preferenčních kritérií PRV, zejména 

v rámci fiche č. 3. Dospěla k názoru, že bude třeba upravit principy pro nastavení preferenčních kritérií 

PRV ve strategii CLLD MAS Šumperský venkov. Dle mínění komise se jimi aktuálně nedá podchytit 

efektivnost výběru projektů. Z pohledu komise chybí např. zvýhodňování regionálních producentů a 

originálních produktů, více by podporovali také některé typy základních služeb na venkově (jako 

kadeřnictví, řemesla, mobilní služby – klientům do domu atd.), tedy služby, které se v souvislosti 

s vylidňováním venkova odtud vytrácí. Komise si dala za úkol, že se nad problematikou hlouběji 

zamyslí a na dalších jednáních projednají konkrétní návrhy.  

 

Předseda výběrové komise všem poděkoval za účast.  Jednání bylo ukončeno v 17:00. 

 

Zapsala: 

Mgr. Adéla Nováková 

 

 

 

Schválil: 

předseda výběrové komise 

Zdeněk Hubáček 

 

 


