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ZÁPIS  

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

konaného online dne 03. 04. 2020 

 

Vzhledem k aktuálně vládou vyhlášenému nouzovému stavu v souvislosti s šířením nemoci Covid-19 

proběhlo jednání výběrové komise MAS Šumperský venkov, z. s. (dále též komise) online formou 

videohovoru. Jednání bylo zahájeno ve 13:00. 

Přítomno bylo 7 členů komise, dva členové neměli dostatečné připojení a techniku pro online jednání. 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Zaškolení výběrové komise pro hodnocení projektů OPZ 

3. Hodnocení projektů  4. výzvy OPZ – Zaměstnanost,  
5. výzvy OPZ – Sociální služby,  
6. výzvy OPZ – Prorodinná opatření 

4. Stanovení pořadí projektů 

5. Zápis z jednání 

6. Diskuze a závěr 

 

K bodu 1 programu 

Manažerka MAS Šumperský venkov, z. s. Iva Svobodová přivítala připojené členy a předala slovo 

předsedovi, který konstatoval, že výběrová komise je usnášeníschopná.  

 

K bodu 2 programu 

Předseda předal slovo zpět manažerce MAS Ivě Svobodové, která byla zároveň pověřena jako 

zapisovatel jednání. Iva Svobodová provedla zaškolení komise, seznámila členy komise s průběhem 

věcného hodnocení a představila proběhlé výzvy a hodnocené projekty.  

Předchozí fázi hodnocení – Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí u všech přijatých žádostí o 

podporu ve všech třech výzvách provedly manažerky kanceláře MAS Iva Svobodová a Adéla Nováková, 

které před zahájením hodnocení podepsaly „Etický kodex osoby podílející se na hodnocení a výběru“ 

(dále jen Etický kodex). 
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Ještě před zahájením online jednání zaslali členové komise e-mailem podepsané Etické kodexy ke 

všem třem výzvám, 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 do kontrolních listů MAS pro věcné 

hodnocení. 

 

K bodu 3 a 4 programu 

Dále komise přistoupila k hodnocení projektů a shodla se, že stanovení pořadí projektů v dané výzvě 

provede vždy ihned po dokončení hodnocení projektů přijatých v této výzvě. 

 

Výzva: A76/03_16_047/CLLD_16_02_106  

OPZ_004_ZAM_Zaměstnanost_MAS_Šumperský_venkov 

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

posudku měla komise předem k dispozici elektronicky. Výběrová komise se při svém hodnocení 

výrazně opírala o expertní posudky. 

Projekt Máš na to podnikat a pracovat! žadatele BEC družstvo – Business and Employment Co-

operative výběrová komise hodnotí jako projekt s přidanou hodnotou, přínosný pro území a velmi 

dobře zpracovaný. Projekt získal od komise 97,50 bodů a splnil tak podmínky věcného hodnocení. 

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

Komenského, z.s. – oblast Šumperk získal 88,75 bodů a taktéž splnil podmínky věcného hodnocení. 

Výsledky bodového hodnocení komise byly zapsány do Hodnotících tabulek věcného hodnocení 

projektů. 

Pořadí Název projektu Registrační 

číslo projektu 

Počet bodů 

celkem 

CZV Celkové hodnocení 

výběrové komise 

1. Máš na to podnikat a 

pracovat! 

CZ.03.2.65/ 

0.0/0.0/16_047 

/0015957 

97,50 2 295 000,00 Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného hodnocení  

2. Prostupné 

zaměstnávání na 

území MAS 

Šumperský venkov II. 

CZ.03.2.65/ 

0.0/0.0/16_047 

/0015956 

88,75 2 307 575,00 Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného hodnocení 
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Výzva: A79/03_16_047/CLLD_16_02_106 

OPZ_005_SS_Sociální_služby_MAS_Šumperský_venkov 

Komise provedla věcné hodnocení jediného podaného projektu. Veškeré podklady včetně expertního 

posudku měla komise předem k dispozici elektronicky. Výběrová komise se při svém hodnocení 

výrazně opírala o expertní posudek. 

Projekt Dostupné sociální poradenství žadatele PONTIS Šumperk o.p.s. získal od komise 53,75 bodů. 

Komise ke svému hodnocení připojila několik doporučení a navrhla krácení. Projekt tak splnil 

podmínky věcného hodnocení s výhradou. 

Výsledky bodového hodnocení komise byly zapsány do Hodnotících tabulek věcného hodnocení 

projektů. 

Pořadí Název projektu Registrační 

číslo projektu 

Počet bodů 

celkem 

CZV  

(po krácení) 

Celkové hodnocení 

výběrové komise 

1. Dostupné sociální 

poradenství 

CZ.03.2.65/ 

0.0/0.0/16_047 

/0015914 

53,75 1 315 188,75 Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného hodnocení 

s výhradou  

 

 

Výzva: A80/03_16_047/CLLD_16_02_106 

OPZ_006_PRO_Prorodinná_opatření_MAS_Šumperský_venkov 

Komise provedla věcné hodnocení u všech 4 podaných projektů. Veškeré podklady včetně expertních 

posudků měla komise předem k dispozici elektronicky. Výběrová komise se při svém hodnocení 

výrazně opírala o expertní posudky. 

Projekt Hurá prázdniny! žadatele RC Vikýrek, z.s. získal od komise 88,75 bodů. Projekt tak splnil 

podmínky věcného hodnocení. 

Projekt Podpora volného času dětí v Dolních Studénkách žadatele Dolnostudénské vzdělávací centrum, 

z.s. získal od komise 70 bodů. Komise ke svému hodnocení připojila několik doporučení a navrhla 

krácení. Projekt tak splnil podmínky věcného hodnocení s výhradou.  

Projekt Pradědův dětský klub žadatele Jeseníky přes hranici, z.s. získal od komise 68,75 bodů. Komise 

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

s výhradou.  

Projekt Mimoškolní aktivita dětí Hrabišín žadatele SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrabišín získal 

od komise pouze 25 bodů. U všech kritérií získal projekt záporný deskriptor. Projekt tak nesplnil 

podmínky věcného hodnocení a je vyřazen z další fáze hodnocení. 
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Výsledky bodového hodnocení komise byly zapsány do Hodnotících tabulek věcného hodnocení 

projektů. 

Pořadí Název projektu Registrační 

číslo projektu 

Počet bodů 

celkem 

CZV Celkové hodnocení 

výběrové komise 

1. Hurá prázdniny! CZ.03.2.65/ 

0.0/0.0/16_047 

/0015962 

88,75 433 437,50 

 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného hodnocení  

2. Podpora volného času 

dětí v Dolních 

Studénkách 

CZ.03.2.65/ 

0.0/0.0/16_047 

/0015876 

70,00 563 750,00 Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného hodnocení 

s výhradou 

3. Pradědův dětský klub CZ.03.2.65/ 

0.0/0.0/16_047 

/0015810 

68,75 698 750,00 Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného hodnocení 

s výhradou 

4. Mimoškolní aktivita 

dětí Hrabišín 

CZ.03.2.65/ 

0.0/0.0/16_047 

/0015926 

25,00 413 462,50 Žádost o podporu 

nesplnila podmínky 

věcného hodnocení 

 

K bodu 5 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. 

Předseda také navrhl, aby veškeré dokumenty k hodnocení, hodnoticí listy a prezenční listiny byly 

zaslány e-mailem předsedovi, ten zajistí podpisy 4 členů komise, působících v nejbližším okolí a 

zbývající 3 podpisy následně zajistí manažerka MAS Iva Svobodová. 

 

K bodu 6 programu 

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

 
Zapsala: Iva Svobodová 

 
Schválil: Petr Fouček 

předseda výběrové komise 
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