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ZÁPIS  

z jednání výběrové komise MAS Šumperský venkov, z. s. 

konaného dne 09. 07. 2019 v Novém Malíně 

 

Jednání výběrové komise MAS Šumperský venkov, z. s. (dále též komise) bylo zahájeno ve 13:00. 

Přítomno bylo 7 členů komise, viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu. 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Zaškolení výběrové komise pro hodnocení projektů IROP a OPZ 

3. Hodnocení projektu 8. výzvy IROP – Infrastruktura vzdělávání 

4. Hodnocení projektu 3. výzvy OPZ – Zaměstnanost 

5. Stanovení pořadí projektů 

6. Zápis z jednání 

7. Diskuze a závěr 

 

K bodu 1 programu 

Manažerka MAS Šumperský venkov, z. s. přivítala přítomné členy a předala slovo předsedovi, který 

konstatoval, že výběrová komise je usnášeníschopná.  

 

K bodu 2 programu 

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

zapisovatel jednání. Adéla Nováková přítomným členům představila projekty 8. výzvy IROP – 

Infrastruktura vzdělávání MAS Šumperský venkov. 

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

MAS Iva Svobodová a Petra Kucinová, které před zahájením hodnocení podepsaly „Etický kodex členů 

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

Seznam přijatých žádostí i samotné znění žádostí dostali členové komise předem elektronicky i tištěný 

na jednání. 
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Projekty splnily hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a postoupily tak do dalšího kola 

hodnocení (věcné hodnocení).  

Adéla Nováková dále provedla proškolení výběrové komise. Seznámila členy komise s průběhem 

věcného hodnocení a představila hodnocené projekty. Poté všichni členové podepsali „Prezenční 

listinu: PROŠKOLENÍ výběrové komise MAS Šumperský venkov, z. s. – IROP“, která  je přílohou tohoto 

zápisu. 

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

 

K bodu 3 programu 

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

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

pro věcné hodnocení. 

8. výzva MAS Šumperský venkov-IROP-Infrastruktura vzdělávání   

Komise provedla věcné hodnocení u obou projektů.  

Komise přidělila projektu s názvem Vybudování odborné učebny fyziky a chemie - ZŠ Velké Losiny 

(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011683) celkem 35 bodů. 

Komise přidělila projektu s názvem Rekonstrukce prostor v Základní škole Dolní Studénky 

(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011603) celkem 100 bodů. 

 

Výběrová komise sečetla body, které projekty získaly. Předseda výsledky bodového hodnocení zapsal 

na kontrolní listy věcného hodnocení a došel k závěru, že projekt „Rekonstrukce prostor v Základní 

škole Dolní Studénky“ dosáhl maximální bodové hranice výzvy (100 bodů) a může být tedy doporučen 

programovému výboru MAS ke schválení.  

Žadatel Registrační číslo projektu Název projektu Počet bodů 

Obec Velké Losiny CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011683 

Vybudování 

odborné učebny 

fyziky a chemie - 

ZŠ Velké Losiny 

35 

Základní škola a Mateřská 

škola Dolní Studénky 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011603 

Rekonstrukce 

prostor v 

Základní škole 

Dolní Studénky 

100 
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Projekt „Vybudování odborné učebny fyziky a chemie - ZŠ Velké Losiny“ získal pouze 35 bodů a 

nedosáhl tak minimální bodové hranice (50 bodů). Nesplnil podmínky věcného hodnocení a je vyřazen 

z dalšího hodnocení.   

Více viz příloha. 

 

K bodu 4 programu 

Projektová manažerka Adéla Nováková byla dále pověřena seznámením výběrové komise s 3. výzvou 

OPZ – Zaměstnanost. Provedla zaškolení komise, seznámila členy komise s průběhem věcného 

hodnocení a představila hodnocené projekty. Poté všichni členové podepsali „Prezenční listinu: 

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

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

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

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

pro věcné hodnocení. 

OPZ_003_ZAM_Zaměstnanost_MAS_Šumperský_venkov 

Komise provedla věcné hodnocení u obou projektů. Veškeré podklady včetně expertního posudku 

měla komise předem k dispozici elektronicky i na místě v listinné podobě. Výběrová komise se při 

svém hodnocení výrazně opírala o expertní posudky, došlo jen k přebodování z pohledu komise. 

Projekt Podpora prostupného zaměstnání v regionu MAS žadatele MAS Šumperský venkov výběrová 

komise hodnotí jako projekt s přidanou hodnotou, přínosnější pro území a získal od komise 73,75 

bodů. Komise ke svému hodnocení připojila několik doporučení a projekt tak splnil podmínky věcného 

hodnocení s výhradou. 

Projekt Prostupné zaměstnávání na území MAS Šumperský venkov II. žadatele Akademie Jana Amose 

Komenského, z.s. – oblast Šumperk získal 68,75 bodů, avšak obdržel také dvakrát nedostatečný 

deskriptor, proto tento projekt nesplnil podmínky věcného hodnocení a je vyřazen z dalšího 

hodnocení.  

Výsledky bodového hodnocení komise byly zapsány do Hodnotících tabulek věcného hodnocení 

projektů. 
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Pořadí Název projektu Registrační 

číslo projektu 

Počet bodů 

celkem 

CZV/ Celková 

výše podpory 

Celkové hodnocení 

výběrové komise 

1. Podpora prostupného 

zaměstnání v regionu 

MAS 

CZ.03.2.65/ 

0.0/0.0/16_047 

/0011763 

73,75 1 984 500,00 Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného hodnocení 

s výhradou 

2. Prostupné 

zaměstnávání na 

území MAS 

Šumperský venkov II. 

CZ.03.2.65/ 

0.0/0.0/16_047 

/0011746 

68,75 2 355 000,00 Žádost o podporu 

nesplnila podmínky 

věcného hodnocení 

 Více viz příloha. 

 

K bodu 5 programu 

Viz body 3 a 4. 

 

K bodu 6 programu 

Předseda zadal zapisovatelce jednání, aby na základě podkladů z jednání vypracovala zápis, předala 

výsledky věcného hodnocení programovému výboru MAS a zadala výsledky věcného hodnocení do 

monitorovacího systému. 

 

K bodu 7 programu 

Výběrová komise ještě na závěr jednání diskutovala o preferenčních kritériích pro další výzvu PRV. 

Předseda komise uložil projektovým manažerkám PRV zpracovat a zkonzultovat návrhy komise.  

Předseda výběrové komise všem poděkoval za účast.  Jednání bylo ukončeno v 15:00. 

 

Zapsala: Adéla Nováková 

 

Schválil:  Zdeněk Hubáček 

předseda výběrové komise 
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