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ZÁPIS 
z hlasování programového výboru MAS Šumperský venkov per rollam 

 
Předmět hlasování: Výběr projektů ve 4., 5. a 6. výzvě OPZ MAS Šumperský venkov 

 
 

Členové programového výboru MAS Šumperský venkov, z. s. mohli v období od 27. 4. 2020 do 

30. 4. 2020 hlasovat per rollam pro výběr projektů ve 4. výzvě OPZ – Zaměstnanost, 

(OPZ_004_ZAM_Zaměstnanost_MAS_Šumperský_venkov), 5. výzvě OPZ – Sociální služby 

(OPZ_005_SS_Sociální_služby_MAS_Šumperský_venkov) a 6. výzvě OPZ – Prorodinná opatření 

(OPZ_006_PRO_Prorodinná_opatření_MAS_Šumperský_venkov).  Dne 27. 4. 2020 byly všem 9 

členům programového výboru rozeslány podklady k projektům v jednotlivých výzvách a 

instrukce k hlasování. 

Výsledky hlasování per rollam: 

 Výběr projektů k podpoře – 4. výzva OPZ – Zaměstnanost 

Do výzvy se přihlásily 2 projekty. Oba prošly kladně procesem věcného hodnocení výběrovou 

komisí, která přidělila body a stanovila pořadí projektů následovně: 

Výzva:  A76/03_16_047/CLLD_16_02_106 

Název výzvy: OPZ_004_ZAM_Zaměstnanost_MAS_Šumperský_venkov 

Pořadí Název projektu Počet 

bodů 

celkem 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Celková výše 

podpory 

Celkové 

hodnocení 

výběrové komise 

1. Máš na to podnikat 

a pracovat! 

97,50 2 295 000,00 2 295 000,00 Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

2. Prostupné 

zaměstnávání na 

území MAS 

Šumperský venkov 

II. 

88,75 2 307 575,00 2 307 575,00 Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

Celková alokace na tuto výzvu činila 2 308 271 Kč. Alokace pokryje pouze první projekt v pořadí 
stanoveném výběrovou komisí. Zbývající projekt je stanoven jako náhradní a bude zařazen do 
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zásobníku. Nevyčerpaná část alokovaných prostředků dané výzvy zatím zůstává v opatření. O 
jejím využití bude rozhodnuto později. 

Hlasování per rollam se zúčastnilo všech 9 členů programového výboru: 

Hlasování: pro: 9 

  proti: 0 

  zdrželo se: 0 

 
USNESENÍ: Programový výbor dne 30. 4. 2020 schválil per rollam projekt s názvem „Máš na to 
podnikat a pracovat!“ k podpoře a projekt s názvem „Prostupné zaměstnávání na území MAS 
Šumperský venkov II.“ schválil jako náhradní. Vybrané projekty kancelář MAS předá 
k administraci na řídící orgán OPZ. 

 

 Výběr projektů k podpoře – 5. výzva OPZ – Sociální služby 

Do výzvy se přihlásil 1 projekt. Ten prošel kladně procesem věcného hodnocení výběrovou 

komisí, která přidělila body následovně: 

Výzva:  A79/03_16_047/CLLD_16_02_106 
Název výzvy: OPZ_005_SS_Sociální_služby_MAS_Šumperský_venkov 

Pořadí Název projektu Počet 

bodů 

celkem 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Celková výše 

podpory 

Celkové 

hodnocení 

výběrové komise 

1. Dostupné sociální 

poradenství 

53,75 1 399 860,00 1 315 188,75 

(po krácení) 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení s 

výhradou 

 
Celková alokace na tuto výzvu činila 1 400 000 Kč. Podaný projekt lze podpořit ve výši 
výběrovou komisí navrženého krácení. Nevyčerpaná část alokovaných prostředků dané výzvy 
zatím zůstává v opatření. O jejím využití bude rozhodnuto později. 

Hlasování per rollam se zúčastnilo všech 9 členů programového výboru: 

Hlasování: pro: 9 

  proti: 0 

  zdrželo se: 0 
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USNESENÍ: Programový výbor dne 30. 4. 2020 schválil per rollam projekt s názvem „Dostupné 
sociální poradenství“ k podpoře. Vybraný projekt kancelář MAS předá k administraci na řídící 
orgán OPZ. 

 

 Výběr projektů k podpoře – 6. výzva OPZ – Prorodinná opatření 

Do výzvy se přihlásily 4 projekty. Tři z nich prošly kladně procesem věcného hodnocení 

výběrovou komisí, jeden ve věcném hodnocení neuspěl a nepostoupil tak do další fáze 

hodnocení – schválení programovým výborem. Výběrová komise přidělila body a stanovila 

pořadí úspěšných projektů následovně: 

Výzva:  A80/03_16_047/CLLD_16_02_106 

Název výzvy: OPZ_006_PRO_Prorodinná_opatření_MAS_Šumperský_venkov 

Pořadí Název projektu Počet 

bodů 

celkem 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Celková výše 

podpory 

Celkové 

hodnocení 

výběrové komise 

1. Hurá prázdniny! 88,75 433 437,50 

 

433 437,50 

 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení 

2. Podpora volného 

času dětí v Dolních 

Studénkách 

70,00 689 250,00 563 750,00 

(po krácení) 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení s 

výhradou 

3. Pradědův dětský 

klub 

68,75 698 750,00 698 750,00 Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného 

hodnocení s 

výhradou 

 

Celková alokace na tuto výzvu činila 1 407 684 Kč. Alokace pokryje pouze první dva projekty 
v pořadí stanoveném výběrovou komisí. Zbývající projekt je stanoven jako náhradní a bude 
zařazen do zásobníku. Nevyčerpaná část alokovaných prostředků dané výzvy zatím zůstává 
v opatření. O jejím využití bude rozhodnuto později. 
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Hlasování per rollam se zúčastnilo 9 členů programového výboru (hlasovat nemohly 2 členky 

programového výboru, které byly ve střetu zájmu): 

Hlasování: pro: 7 

  proti: 0 

  zdrželo se: 0 

 
USNESENÍ: Programový výbor dne 30. 4. 2020 schválil per rollam projekty s názvem „Hurá 
prázdniny!“ a „Podpora volného času dětí v Dolních Studénkách“ k podpoře a projekt s názvem 
„Pradědův dětský klub“ schválil jako náhradní. Vybrané projekty kancelář MAS předá 
k administraci na řídící orgán OPZ. 

 

 

V Novém Malíně dne 30. 4. 2020 

Zapsala: Iva Svobodová 

 
 
Mgr. Vlasta Sršňová 
předsedkyně programového výboru 
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