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ZÁPIS  

z jednání programového výboru MAS Šumperský venkov,  

konaného dne 2. 8. 2022 v Novém Malíně 

 

Jednání programového výboru bylo zahájeno v 13:00. 

Přítomno bylo 5 členů programového výboru, viz prezenční listina, která je přílohou tohoto 
zápisu. Podklady měli členové elektronicky k dispozici před jednáním. 

Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Zaškolení k hodnocení projektů PRV, etický kodex 
3. Schválení projektů 7. výzvy PRV k podpoře 
4. Schválení hodnoticích kritérií 8. výzvy PRV 
5. Realizace SCLLD 2014 – 2020, harmonogram výzev 
6. SCLLD 2021 – 2027 
7. Zápis z jednání 
8. Diskuze a závěr  
 
 

K bodu 1 programu: 

Předsedkyně programového výboru přivítala přítomné členy programového výboru a 
konstatovala, že programový výbor je usnášeníschopný.  

 

K bodu 2 a 3 programu: 

Předsedkyně předala slovo projektové manažerce MAS Kamile Čelovské, která seznámila 
programový výbor se 7. výzvou PRV – představila jednotlivé projekty, seznámila přítomné 
s výsledky věcného hodnocení provedeného výběrovou komisí MAS a zaškolila je v procesu 
výběru projektů v rámci Fiche 9. 
 
Následně bylo přistoupeno ke schvalování projektů PRV.  

Členové programového výboru MAS Šumperský venkov postupovali při výběru projektů podle 
Interních postupů MAS Šumperský venkov, z. s. – programový rámec PRV a Jednacího řádu 
MAS Šumperský venkov, z. s.  

 
FICHE 9 – ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA ŠUMPERSKÉHO VENKOVA 

Členové programového výboru podepsali Etický kodex MAS Šumperský venkov pro PRV pro 
Fichi 9. U přítomných členů nebyl zaznamenán střet zájmu.  
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Ve Fichi postoupilo do této fáze hodnocení všech 13 podaných projektů. Alokace Fiche pokryje 
prvních 8 projektů v plné výši, čímž není vyčerpána celá alokace Fiche. Byl proto určen hraniční 
projekt Fiche, a to 9. projekt v pořadí - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Libina -  
Oprava staré hasičské zbrojnice. 

Programový výbor dále postupoval dle Interních postupů pro programový rámec PRV.  

Přestože ze zbývajícího balíku alokace by bylo možné podpořit hraniční projekt, programový 
výbor následně rozhodl nepodpořit hraniční projekt, neboť má za to, že významně nepřispívá 
k naplňování stanovených cílů SCLLD a rozhodli přesunout nevyčerpanou alokaci výzvy do další 
výzvy. Následně byl vytvořen seznam projektů v 7. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z. s. 
doporučených/nedoporučených k podpoře. 

F9: Seznam projektů v 7. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z. s. doporučených/ nedoporučených 
k podpoře pro Fichi 9 – Základní služby a obnova šumperského venkova 

Žadatel Název projektu Místo realizace 
Bodové 
hodnocení 

Doporučený/ 
nedoporučený VK 

TJ Sokol Sobotín-Petrov 
nad Desnou, z.s. 

Vybavení a rekonstrukce zázemí 
pro TJ Sokol Sobotín-Petrov nad 
Desnou, z.s. 

Sobotín 85 Doporučený 

Spolek pěstitelů a 
chovatelů 

Vybavení pro činnost spolku 
Vernířovice u 
Sobotína 

80 Doporučený 

SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů 
Hrabišín 

Dovybavení hasičského areálu Hrabišín 80 Doporučený 

Obec Dlouhomilov 

Pořízení interiérového vybavení 
Obecního klubu pro spolkovou a 
komunitní činnost v obci 
Dlouhomilov 

Dlouhomilov 70 Doporučený 

Jeseníky přes hranici, 
z.s. 

Pradědovo muzeum - Model OZE 
pro děti 

Bludov 65 Doporučený 

Obec Sobotín 
Pořízení automatického externího 
defibrilátoru pro JSDH Sobotín 

Sobotín 55 Doporučený 

Obec Rapotín 
Nákup stanů pro pořádání 
kulturních akcí v obci Rapotín 

Rapotín 55 Doporučený 

Obec Dolní Studénky Vybavení pro hasiče Dolní Studénky 55 Doporučený 

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Dolní Libina 

Oprava staré hasičské zbrojnice Dolní Libina 55 Nedoporučený 

Obec Rapotín 
Pořízení elektronické úřední desky 
před obecní úřad Rapotín 

Rapotín 50 Nedoporučený 

Obec Petrov nad 
Desnou 

Obnova obce Petrov nad Desnou 
Petrov nad 
Desnou 

50 Nedoporučený 

Obec Velké Losiny 
Revitalizace prostranství v Areálu 
zdraví ve Velkých Losinách 

Velké Losiny 45 Nedoporučený 
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Obec Vikýřovice Veřejné prostranství ul. U Kaple Vikýřovice 40 Nedoporučený 

 
Hlasování:  

Pro: 5 
Proti: 0  
Zdrželo se: 0 

Programový výbor schvaluje Seznam projektů v 7. výzvě PRV MAS Šumperský venkov, z. s. 
doporučených/ nedoporučených k podpoře pro Fichi 9. 

 

K bodu 4: 

Programový výbor projednal preferenční kritéria pro příští výzvu PRV. Vzhledem k vysokému 
počtu odstupujících projektů v rámci fáze doložení příloh k výběru dodavatele v 6. výzvě, Fichi 
3 programový výbor navrhuje podporovat v 8. výzvě PRV především menší projekty do 250 tis. 
Kč. Dále také navrhuje podporovat projekty prvožadatelů a žadatelů s max. jednou dotací 
v programovém období 2014-2020. Schválení preferenčních kritérií a 8. výzvy PRV budou 
předmětem dalšího jednání programového výboru. 

 

K bodu 5: 

Programový výbor byl informován o plnění SCLLD a čerpání alokací v jednotlivých programech. 

Projektová manažerka MAS shrnula programovému výboru harmonogram výzev pro rok 2023.  

Programový výbor souhlasí s harmonogramem výzev pro rok 2023. 

 

K bodu 6: 

Manažerka informovala o stavu přípravy strategie CLLD pro programové období 2021-2027. 
Aktuálně jsou kanceláří MAS připravovány Akční plány pro jednotlivé operační programy. 
Kancelář MAS přijímá záměry obcí do zásobníku projektů – nejen pro strategii 2021+. 
Manažerka připomněla členům, aby zasílali své projektové záměry a náměty na rozvoj území 
např. prostřednictvím formuláře na webu nebo e-mailem na kancelář MAS. 

Členové programového výboru měli před jednáním k dispozici k prostudování Akční plán pro 
OPZ+ pro období 2021-2027 a podobu 1. projektu OPZ+, jejichž schválení je dodatečně 
zařazeno na program jednání. V OPZ+ pro období 2021-2027 nebudou vyhlašovány výzvy pro 
předkládání projektových žádostí, jako tomu bylo v období 2014-2020, nýbrž příjemcem 
podpory může být pouze MAS, která bude realizovat 2 tříleté projekty a to ve spolupráci s 
partnery s finančním příspěvkem. Nyní se tedy předkládá Akční plán (neboli programový rámec 
Strategie CLLD) a zároveň s ním korespondující 1. projekt na první 3 roky. Členové 
programového výboru projednali oba dokumenty a následně přistoupili ke schválení. 

 

http://www.sumperskyvenkov.cz/dotace/strategie-2014-2020/pripominky-line/
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Hlasování : 
Pro: 5 
Proti: 0  
Zdrželo se: 0 

Programový výbor schvaluje Akční plán pro OPZ+ - MAS Šumperský venkov pro období 2021-
2027 a 1. projekt MAS v OPZ+ s názvem Lepší život na šumperském venkovu. 

 

K bodu 7 a 8: 

Předsedkyně zadala Kanceláři MAS, aby na základě podkladů z jednání vypracovala zápis, 

zveřejnila jej na webu MAS a dále aby informovala žadatele o výsledku hodnocení a provedla 

další úkony vyplývající z usnesení programového výboru.  

 
Předsedkyně programového výboru všem poděkovala za účast. Jednání bylo ukončeno v 15:00. 
 
 
 
 
 

Zapsala:  

Kamila Čelovská 
 
 
 
 
 
 

Schválila:  

Mgr. Vlasta Sršňová 
předsedkyně programového výboru 


