Zápis z jednání Výboru MAS
konaného dne 27. června 2018 v zasedací místnosti kanceláře MAS Hranicko
Přítomni:
Vojtěch Skácel, FO Rakov
Alena Veličková, SDH Horní Újezd
Petr Pajdla, Obec Střítež n/L
Jaroslav Šindler, Obec Partutovice
Filip Konečný, Ski klub Hranice
Eduard Tomeček, TJ Sokol Horní Újezd
Petra Kočnarová, Obec Skalička
(platných hlasů: 7)

Omluveni:
Troup Mirko, FO Hranice
Jana Černá, TJ Střítež n/L
Marcela Tomášová, MR Hranicko
Václav Vomáčka, Městys Hustopeče n.B.

Přítomni za kancelář MAS:
František Kopecký, Žaneta Rosová, Hana, Karolína Berousková

Upravený program jednání:
1.

Aktualizace harmonogramu Výzev MAS Hranicko

2.

Výběr projektů v 1. výzvě MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora I.

3.

Různé – schválení rozšíření SCLLD o MAS-OPŽP, limity MAS na vedlejší aktivity
v budoucích výzvách MAS-IROP

4.

Výběr projektů ve 3. výzvě MAS Hranicko-IROP-Rozvoj komunitních center I.

Program byl upraven: Vypuštěn bod Výběr projektů ve 4. výzvě MAS Hranicko-IROP-Infrastruktura
základních škol I., důvodem je, že do začátku jednání neobdržela MAS od všech 6 žadatelů
dokument Vzdání se práva podat žádost o přezkum a nemá tak jistotu, že žádná žádost o přezkum
nebude podána. Během jednání obdržela MAS vzdání se práva podat žádost o přezkum od
žadatele Obec Bělotín (3.výzva MAS-IROP) a proto byl tento bod v závěru jednání zařazen.

Má někdo ze členů Výboru MAS námitky proti upravenému programu nebo návrhy na jeho
změnu?
Výbor MAS projednal upravený program jednání. Výbor MAS schvaluje upravený program
v předneseném znění (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová
Ověřovatel zápisu – Vojtěch Skácel
Přítomno členů: 7

1. Aktualizace harmonogramu Výzev MAS Hranicko
V. Skácel uvedl, že je kvůli schválení programového rámce MAS-OPŽP nutné zaktualizovat
harmonogram Výzev MAS, který je zveřejněn na webu. V té souvislosti management MAS
doporučuje udělat další změny:
-

Doplnění dotačního programu MAS-OPŽP, určení, že obě jeho výzvy budou vyhlášeny
v období podzim 2018

-

Návrh na sloučení alokací 2 výzev MAS-IROP Sociální bydlení do jedné a její přesun až na
rok 2019

-

uvnitř opatření MAS-IROP 06 vyřazení aktivity Infrastruktura MŠ a převedení prostředků do
aktivity Infrastruktura ZŠ

-

Návrh na sloučení alokací 3 výzev MAS-OPZ Podpora zaměstnanosti do jedné s vyhlášením
na podzim 2018

Skácel se dotázal, zda má někdo k návrhům připomínky, či má vlastní návrhy na změny? Nikdo
nevystoupil.
UVMAS/42/2018
a) Výbor MAS projednal aktualizaci harmonogramu Výzev MAS Hranicko
b) Výbor MAS schvaluje aktualizaci harmonogramu Výzev MAS Hranicko
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

2. Výběr projektů v 1. výzvě MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-

neinvestiční podpora I.
V. Skácel uvedl, že členové Výboru MAS obdrželi v podkladech pořadí projektů z jednání VK
20.6.2018, tím pádem mohli u sebe identifikovat možný střet zájmu. V. Skácel se dotázal, zda u
této výzvy někdo u sebe identifikoval střet zájmu. Nikdo nevystoupil.
Následně bylo ověřeno, že veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin přítomných
členů Výboru MAS nemá více než 49% hlasovacích práv (při tomto bodu: veřejný sektor 42,86%,
zastoupení zájmových skupin 1-obce 42,86%, 5-spolky 42,86%, 6-občané 14,29%).

Dále V. Skácel uvedl, že Výběrová komise MAS na svém jednání 20.6.2018 sestavila pořadí Žádostí
o dotaci podaných v rámci Výzvy č.1 dotačního programu MAS Hranicko- OPZ-Sociální službyneinvestiční podpora I.
Věcné hodnocení – pořadí projektů po jednání Výběrové komise MAS
MAS Hranicko z. s.
MAS-OPZ
1.výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální službyneinvestiční podpora I.

Název MAS
Dotační program

Poř
adí

Registrační
číslo projektu

Žadatel

Název
projektu

Místo
realizace obec

Rozpočet
projektu
(CZV)

Krácení
(přímé +
nepřímé
náklady)

Výše
dotace
(100 %
CZV) po
provede

Věcné
hodno
cení –
počet
bodů

Statut

ní
krácení

1.

2.

CZ.03.2.65/0.0
/0.0/16_047/0
009448

CZ.03.2.65/0.0
/0.0/16_047/0
009435

ELIM
Hranice
o.p.s.

Nová služba
Sociální
rehabilitace ELIM Hranice

Člověk
v tísni
o.p.s.

Rozšíření
služeb SAS a
TP na území
obcí MAS
Hranicko

1. Výzva MAS-OPZ

CELKEM

Hranice,
Drahotuše

Obce na
území MAS
Hranicko

Součet celkových
způsobilých výdajů
projektů

2 520 000
Kč

96 048 +
24 012,
celkem
120 060 Kč

75 600 +
18 900,
celkem
94 500 Kč

3 569 662
Kč

2 399
940 Kč

3 475 16
2 Kč

82,5

Žádost
splnila
podmínky
věcného
hodnocení s
výhradou

72,5

Žádost
splnila
podmínky
věcného
hodnocení s
výhradou

alokace 1. Výzvy

nevyčerpaná
alokace 1.Výzvy

počet Žádostí, které
splnily podmínky
věcného hodnocení

6 089 662 Kč

214 560 Kč
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5 875 102 Kč

Pořadí projektů a zprávu o průběhu hodnocení přednesl na jednání Výboru předseda Výběrové
komise MAS I. Fibich. Výbor souhlasí s doporučeným pořadím projektů po jednání VK 20.6.2018 a
s navrženým krácením způsobilých výdajů projektů.

UVMAS/43/2018
a) Výbor MAS projednal zprávu o průběhu hodnocení a pořadí Výzvy č. 1 dotačního programu
MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora I.
b) Výbor MAS schválil pořadí projektů Výzvy č. 1 dotačního programu MAS Hranicko-OPZSociální služby-neinvestiční podpora I.
c) Výbor MAS schvaluje seznam vybraných Žádostí o dotaci Výzvy č. 1 dotačního programu
MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora I včetně navrženého krácení
celkových způsobilých výdajů projektů.

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

3.

Různé

schválení rozšíření SCLLD o MAS-OPŽP
V. Skácel uvedl, že dne 20.6. 2018 nám byl schválen nový programový rámec MAS-OPŽP. Výbor
probral harmonogram následného postupu – nejspíše dne 17.7. proběhne informační schůzka
potenciálních žadatelů, aktuálně je 6 přihlášených. Následovat bude informační kampaň,
nadále zachováme spolupráci se Šárkou Beránkovou na přípravě Výzvy MAS-OPŽP, termín
vyhlášení Výzvy bude přizpůsoben stavu připravenosti projektů. Pokud budou připraveny,
můžeme vyhlásit už třeba v říjnu a mít rezervu pro případnou druhou Výzvu v únoru 2019.
Pokud nebudou projekty připraveny, vyhlásíme jen 1 výzvu až třeba v lednu 2019, pak se
musíme snažit o to, abychom měli dostatečný zájem a věděli jsme, že alokaci vyčerpáme jen 1
vyhlášenou Výzvou.

limity MAS na vedlejší aktivity v budoucích výzvách MAS-IROP
F. Kopecký uvedl, že vzhledem ke zkušenosti s výší předložených výdajů za zpracování studie
proveditelnosti, realizace výběrových řízení a projektové dokumentaci v 1 z projektů
v dotačním programu MAS-IROP, management MAS navrhuje do příštích výzev MAS-IROP
zavést limity na tyto výdaje. Bylo otevřeno jednání nad tímto bodem, konkrétní limity výdajů
budou schvalovány vždy s příslušnou Výzvou.
Členové se zavedením limitů souhlasí.

UVMAS/44/2018
a) Výbor MAS bere na vědomí informace o MAS-OPŽP a návrhu limitů vybraných
způsobilých výdajů v MAS-IROP
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

4. Výběr projektů ve 3. výzvě MAS Hranicko-IROP-Rozvoj
komunitních center I.
Všichni přítomní členové Výboru MAS podepsali Etický kodex pro projednání bodu 2. a 3.
V. Skácel uvedl, že členové Výboru MAS obdrželi v podkladech pořadí projektů z jednání VK
20.6.2018, tím pádem mohli u sebe dopředu identifikovat možný střet zájmu. V. Skácel se dotázal,
zda u této výzvy někdo u sebe identifikoval střet zájmu. Nikdo nevystoupil.
Následně bylo ověřeno, že veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin přítomných
členů Výboru MAS nemá více než 49% hlasovacích práv (při tomto bodu: veřejný sektor 42,86%,
zastoupení zájmových skupin 1-obce 42,86%, 5-spolky 42,86%, 6-občané 14,29%).

Dále V. Skácel uvedl, že Výběrová komise MAS na svém jednání 20.6.2018 sestavila pořadí Žádostí
o dotaci podaných v rámci Výzvy č.3 dotačního programu MAS Hranicko-IROP-Rozvoj komunitních
center I.
Věcné hodnocení – pořadí projektů po jednání Výběrové komise MAS
MAS Hranicko z. s.
MAS-IROP
3. Výzva MAS-IROP03
Rozvoj komunitních center

Název MAS
Dotační program
Název výzvy

Pořad
í

Registrační číslo projektu

Žadatel

1.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008
184

Obec
Bělotín

Název
projektu

Komunitn
í centrum
Bělotín

Místo
realizac
e - obec

Bělotí
n

Rozpočet
projektu (CZV)

1 267 935
Kč

Požadovaná
dotace

1 204 538
Kč

Věcné
hodnoce
ní –
počet
bodů

60

statut

podmínk
y
věcného
hodnoce
ní
splněny

3. Výzva MAS-IROP

Součet celkových
způsobilých výdajů
projektů

CELKEM

alokace 3. Výzvy

1 267 935 Kč

počet Žádostí, které splnily
podmínky věcného hodnocení

1 267 935 Kč

Pořadí projektů a zprávu o průběhu hodnocení přednesl na jednání Výboru předseda Výběrové
komise MAS I. Fibich. Výbor souhlasí s doporučeným pořadím projektů po jednání VK 20.6.2018.

UVMAS/45/2018
a) Výbor MAS projednal zprávu o průběhu hodnocení a pořadí projektů Výzvy č. 3 MAS
Hranicko-IROP-Rozvoj komunitních center I.
b) Výbor MAS schválil pořadí projektů Výzvy č. 3 MAS Hranicko-IROP-Rozvoj komunitních
center I.
c) Výbor MAS schvaluje seznam vybraných Žádostí o dotaci Výzvy č. 3 MAS Hranicko-IROPRozvoj komunitních center I.
(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0).

V. Skácel všem přítomným poděkoval za účast na jednání a následně jednání ukončil.
Zapsala: Žaneta Rosová
..............................................
Vojtěch Skácel
Předseda Výboru MAS
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