Zápis z jednání Výběrové komise, konané dne 25. 6. 2019
od 15,30 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS
Přítomni:
Fibich Ivan - ZŠ a MŠ Bělotín (sektor V, 4-vzdělávání, sociální služby)
Březík Petr – FO (sektor S, 6-občané)
Wildner Miroslav – FO (sektor S, 6-občané)
Malovec Pavel - Včelí království z.s. (sektor S, 5-spolky)
Ladislav Lesák - Obec Býškovice (sektor V, 1-obec)
Mikuš Radovan – FO (sektor S, 6-občané)
Hradil Arnošt - Hradil Arnošt (sektor S, 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství)

Omluveni:
Honová Marie - Statky Potštát a.s. (sektor S, 2-zemědělství, lesnictví, potravinářství)
Pavelková Marta - Spolek Patriot (sektor S, 5-spolky)

Hosté:
František Kopecký, MAS Hranicko
Žaneta Rosová, MAS Hranicko
Karolína Berousková, MAS Hranicko

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová
Ověřovatel zápisu – Ivan Fibich

Program:

1.) Přidělení projektů k věcnému hodnocení hodnotitelům z řad členů VK:
4.výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální podniky – neinvestiční podpora I.


Založení nové provozovny na území MAS Hranicko, (Reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010547), žadatel,
PERFECT pure service, o.p.s.



Sociální podnik Sklenářství Viol s.r.o., (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014058), žadatel Sklenářství Viol s.r.o.



Kavárna pro lidi aneb oživíme náměstí, (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014072), žadatel TOM HELP, z. s.

5.výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora II.


Podpora pečujících osob v MAS Hranicko, (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014038), žadatel Andělé Stromu života p. s.

6.výzva MAS Hranicko-OPZ-Podpora zaměstnanosti II.


Podpora zaměstnanosti na Hranicku (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014033), žadatel Mikroregion Hranicko



Podpora zaměstnanosti cílových skupin na území MAS Hranicko (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014077), žadatel
ŠEDOVÁ clean service - Olomoucko

2.) Přidělení projektů k věcnému hodnocení hodnotitelům z řad členů VK:
Výzva č.3 MAS-PRV


Fiche 11 Rozvoj zemědělských podniků 9 projektů,



F12 Zemědělské a potravinářské produkty 4 projekty,



F14 Podnikání v cestovním ruchu 1 projekt

3.) Posouzení Žádosti o změnu projektu
Pořízení mostového jeřábu a univerzálního hrotového soustruhu pro společnost ZHT Group, s. r. o. z Výzvy č.1 programu MAS-PRV

Předseda Výběrové komise I. Fibich přivítal přítomné a zahájil jednání.
Přítomno členů při projednání tohoto bodu: 9, bylo ověřeno, že veřejný sektor ani žádná z
jednotlivých zájmových skupin VK MAS nemá více než 49% hlasovacích práv (při tomto bodu
nejvíce zastoupena zájmová skupina 6-občané= 3 přítomní členové).
1. Přidělení projektů k věcnému hodnocení hodnotitelům z řad členů VK
Byla promítnuta tabulka projektů, které ve 4.výzvě, 5.výzvě a 6.výzvě MAS-OPZ prošly kontrolou
formálních náležitostí a přijatelnosti, se statutem vyhověl.
4.výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální podniky – neinvestiční podpora I.


Založení nové provozovny na území MAS Hranicko, (Reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010547), žadatel,
PERFECT pure service, o.p.s.



Sociální podnik Sklenářství Viol s.r.o., (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014058), žadatel Sklenářství Viol s.r.o.



Kavárna pro lidi aneb oživíme náměstí, (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014072), žadatel TOM HELP, z. s.

5.výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora II.


Podpora pečujících osob v MAS Hranicko, (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014038), žadatel Andělé Stromu života p. s.

6.výzva MAS Hranicko-OPZ-Podpora zaměstnanosti II.


Podpora zaměstnanosti na Hranicku (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014033), žadatel Mikroregion Hranicko



Podpora zaměstnanosti cílových skupin na území MAS Hranicko (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014077), žadatel
ŠEDOVÁ clean service – Olomoucko

I.Fibich uvedl, že přidělování projektů v rámci výzev MAS-OPZ hodnotitelům z řad členů
Výběrové komise probíhá na jednání Výběrové komise, a to na základě dohody mezi jejími
členy, přičemž je brána v potaz jejich převažující činnost a možný střet zájmů.
Všichni přítomní členové Výb. Komise (VK) podepsali Etický kodex pro výzvu MAS-OPZ.
Ivan Fibich se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči žadatelům v 4. Výzvě dotačního
programu MAS-OPZ- Sociální podniky – neinvestiční podpora I. ve střetu zájmu – nikdo
nevystoupil, poté se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči žadatelům v 5. Výzvě
dotačního programu MAS-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora II. ve středu zájmu – nikdo
nevystoupil a nakonec se dotázal, zda se někdo z přítomných cítí být vůči žadatelům v 6. Výzvě
dotačního programu MAS-OPZ- Podpora zaměstnanosti II. ve střetu zájmu – vystoupili pan
Mikuš Radovan, Lesák Ladislav a Ivan Fibich, a to z důvodu, že jsou starostové popř.
místostarostové obcí, sdružených v Mikroregionu Hranicko, přičemž Mikroregion Hranicko je
žadatelem v 6. výzvě. Z důvodu střetu zájmů jsou proto tito 3 členové Výběrové komise
vyloučeni z hodnocení všech projektů, podaných do 6. výzvy.
Pro anonymizaci hodnotitelů byla vytvořena tab. Anonymizace hodnotitelů na jednání Výběrové
komise 25.6.2019.
Hodnotit projekty budou:
 4. výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální podniky – neinvestiční podpora I.
Hodnotitel 3, 4, 5
 5. výzva MAS Hranicko-OPZ-Sociální služby-neinvestiční podpora II.
Hodnotitel 8, 2, 7
 6. výzva MAS Hranicko-OPZ-Podpora zaměstnanosti II.
Hodnotitel 8, 2, 7

Poté K. Berousková hodnotitele informovala o dalším postupu. Uvedla, že projekty podané do
5. a 6. výzvy již byly rozeslány odborným konzultantkám, které by měly do poloviny července
vyhotovit odborné posudky. Co se týče 4. výzvy, zde se projektové manažerce nedařilo dlouhou
dobu najít odborného konzultanta a taktéž projektová manažerka čerpala řádnou dovolenou,
takže podklady budou odbornému konzultantovi odeslány až po jednání Výběrové komise. Po
obdržení odborných posudků budou tyto zaslány hodnotitelům spolu s dalšími podklady pro
hodnocení (viz Statut Výběrové komise, níže červeně). Věcné hodnocení projektů je provedeno
max. do 30 pracovních dní od uplynutí doby přezkumu ve fázi kontroly formálních náležitostí a
přijatelnosti, v tomto případě od jednání Výběrové komise, tj. do 7.8.2019.
Statut Výběrové Komise: MAS-OPZ: Výběrová komise musí pro své rozhodování před jednáním o dané
žádosti o podporu disponovat podpůrným hodnocením dle kritérií pro věcné hodnocení dle výzvy MAS,
které zpracoval odborný konzultant s erudicí v oboru/oblasti, na kterou je projekt zaměřen. Vypracovaný
odborný posudek je následně zaslán předsedovi Výběrové komise. Hodnotitelé jsou povinni se s
posudkem seznámit do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Hodnocení odborného konzultanta je pouze
podpůrnou pomůckou pro rozhodování Výběrové komise, nepředstavuje pro Výběrovou komisi žádné
omezení ve věci její kompetence provádění věcného hodnocení.

UVKMAS/3/2019
Výběrová komise MAS schvaluje rozdělení projektů 4. výzvy MAS-OPZ, 5. výzvy MAS-OPZ a 6.
výzvy MAS-OPZ mezi jednotlivé hodnotitele.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0).

2. Přidělení projektů k věcnému hodnocení hodnotitelům z řad členů VK:
Výzva č.3 MAS-PRV


Fiche 11 Rozvoj zemědělských podniků 8 projektů,



F12 Zemědělské a potravinářské produkty 5 projektů,



F14 Podnikání v cestovním ruchu 1 projekt

Dne 3.6. 2019 byla uzavřena Výzva č.3 MAS-PRV, která byla vyhlášena pro celkem 3 fiche F11,
F12 a F14. Podáno bylo na MAS 16 Žádostí o podporu, z toho dvě byly omylem nahrány dvakrát
a žadatel následně požádal o jejich stažení. K hodnocení tak bude rozděleno celkem 14 projektů
přijatých do Výzvy č. 3 MAS-PRV.

Nejprve proběhlo šetření ke střetu zájmů. Dle Interních postupů MAS PRV, kde je popsán střet
zájmu, u sebe neidentifikoval střet zájmu žádný z členů. Nad rámec interních postupů se pak
členové dohodli také na tom, že projekty budou přiděleny tak, aby žádný z hodnotitelů nedostal
k hodnocení projekt se sídlem žadatelem nebo místem realizace ve stejné obci, kde žije/působí
ten který hodnotitel. Následovalo přiřazování projektů hodnotitelům (viz tabulka), kdy byly
respektovány preference typů projektů (zemědělství vs. nezemědělské podnikání) vyřčených
některými hodnotiteli, uplatněn byl také princip, aby každý hodnotitel hodnotil projekty z max. 2
Fichí. Konkrétní rozřazení pak probíhalo už nahodile např. dle identifikačních čísel přidělených
portálem farmáře projektům.
Fich
e

žadatel

název projektu

místo
realizace

F11

Radek Hradil

Nákup obraceče na seno

Provodovi
ce

F11

Pořízení obraceče

Partutovic
e

F11

Petr Voldán
FARMA
ONDROUŠEK
s.r.o.

F11

Hranicko a.s.

F11

Eduard Kozák

F11

F11

H8

H9

H3

H4

H1

H6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bělotín Lučice

x

x

x

Rozmetadlo minerálních
Lubomír Holčák hnojiv1

Jindřichov

x

x

x

Marie
Holčáková

Tažené půdní válce
CAMBRIDGE I

Jindřichov

x

x

x

F11

Petr Zdráhala

Nákup rozmetadla
umělých hnojiv a
agroruky pro plnění

Paršovice

x

x

x

F12

Oldřich Kubeša

Pořízení automobilu

Malhotice

x

x

x

F12

David
Polišenský

Nákup stroje na výrobu
zmrzliny

Hranice

x

x

x

Eduard Kozák

Zlepšení hygienických a
pracovních podmínek na
provozovně

Bělotín Lučice

x

x

F12

Nákup rozdružovacího
stroje pro zastýlání
Pořízení přepravníku
zvířat
Modernizace strojů sekačka, elektrické nůžky
a rozmetač

x

H2

Horní
Újezd
Střítež
nad
Ludinou

x

H7

H5

F12

Vybavení provozovny pro
výrobu domácích
Hranice marmelád v Hranicích
Slavíč

F12

Jakub Trčka
VÁHALA a spol.
s r.o. výroba a
prodej masných
a
lahůdkářských
výrobků

F14

Další modernizace
Ski klub
lyžařského areálu na
Hranice, spolek Potštátě

x

Mobilní podniková
prodejna firmy VÁHALA a Hustopeč
spol. s.r.o., Hustopeče
e nad
nad Bečvou
Bečvou

Hranice

x

x

x

x

x

x

x

x

Poté F. Kopecký hodnotitele informoval o dalším postupu. Uvedl, že do 22.7. budou všem
hodnotitelům zaslány podklady k hodnocení. Termín hodnocení bude ještě upřesněn
s termínem cca kolem 20.8.2019

UVKMAS/4/2019
Výběrová komise MAS schvaluje rozdělení projektů 3. výzvy MAS-PRV mezi jednotlivé
hodnotitele.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0).

3. Posouzení Hlášení o změnu projektu ( Pořízení mostového jeřábu a univerzálního hrotového
soustruhu pro společnost ZHT Group, s. r. o. z Výzvy č.1 programu MAS-PRV)
F. Kopecký uvedl, že žadatel uspěl ve Výzvě č.1 s projektem se 2 hlavními aktivitami, nákupem
mostového jeřábu a soustruhu. Aktuálně MASku požádal o souhlasné stanovisko s Hlášením o
změně, kdy chce odstoupit od nákupu jeřábu (874.000,- bez DPH) a ponechat jen nákup
soustruhu (536.000,- bez DPH). Jeřáb přitom tvoří větší část rozpočtu a v případě odsouhlasení
této změny dojde k podstatné změně celého projektu. MAS u takovýchto Hlášení posuzuje, zda
nedojde ke zpětné změně výše přidělených bodů (naplnění preferenčních kritérií) projektu.
Jelikož pak taková zpětná změna přidělených bodů není možná, znamenalo by to ukončení celé
administrace projektu.
V podkladech byla členům VK zasláno Hlášení o změně, která na první straně uvádí zdůvodnění
změny z pera žadatele.

Výběrová komise tedy si prošla zdůvodnění a podstatu změny projektu a poté procházela
jednotlivá kritéria a identifikovala možný dopad na bodování. U kritéria Vznik nového pracovního
místa management informoval o zachování pracovního místa i v případě výše uvedené změny
projektu. Dále se podrobněji zabývala kritériem Kvalita podnikatelského plánu, za který tehdy
hodnotitelé udělili plný počet 10 bodů. Členové VK se nakonec shodli, že sice změna projektu má
dopad např. na uvedená procenta budoucího nárůstu obratu/zisku apod., měřeno ovšem striktně
optikou hodnotící tabulky, dle které se toto kritérium hodnotí, i nadále zde zůstávají údaje o
budoucím vývoji firmy uvedeny a proto není důvod udělené body odebrat.
Nakonec se shodli na tom, že změna projektu nemá dopad na žádné z preferenčních kritérií a
v rámci nich udělených bodů, proto MAS vydá žadateli ZHT Group, s.r.o. souhlasné stanovisko
k Hlášení o změně, ve kterém chce odstoupit od nákupu jeřábu.

UVKMAS/5/2019
Výběrová komise MAS schvaluje žadateli Výzvy č. 1 MAS-PRV společnosti ZHT Group, s.r.o.
souhlasné stanovisko MAS ke Hlášení o změně projektu, kdy chce odstoupit od aktivity nákup
mostního jeřábu.
(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0).

Předseda všem přítomným poděkoval za účast na jednání a následně jednání ukončil.

Zapsala: Žaneta Rosová
Ověřil: Ivan Fibich

