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z jednání Programového výboru MAS č. 2018-05 dne 22[5. 2018
konaného na Stanici HZS Královéhradeckého kraje v Dobrušce
(Solnická 791, Dobruška)
Přítomn/.,' dle prezenční listiny

Průběh iednání:
1)

Předseda

MAS zahájil jednání v i3

hodin.

Na

úvod

přivítal všechny přítomné a

konstatoval, že Programový výbor je v počtu 10 přítomných usnášeníschopný. Předseda
informoval, že na jednání byli pozváni zástupci Kontrolní a monitorovací komise.

Přítomným byl představen program dnešního jednání, který byl následně schválen.

SchválenÝ Droaram Éednání
1. Zahájení, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů
2. Výběr projektů ve výzvě IROP 6 -Sociální podnikání I

3. Informace k hodnocení projektů ve výzvě OPZ 5
4. Informace o uskutečněných kontrolách IROP
5. Různé

6. Závěr
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§€HVÁLHN®,
Následně byl zapis`ovatelem zvolen T. Vidlák, ověřovateli A. Křížová a E. Horáková.
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2) V druhém bodě jednání T. Vidlák informoval o administraci výzvy z programového

rámce IROP č. 7 zaměřené na Sociální podnikání 1. Dne 3.5[ 2018 proběhlo za účastj
pracovnic zCRR Hradec

Králové zasedání Výběrové

komise

MAS,

na

kterém

bylo

provedeno a schváleno věcné hodnocení předložené žádosti o podporu. Následující den
byly výsledky zveřejněny žadateli v MS2014+ a zároveň byla odeslána interní depeše.
Vzhledem k tomu, že 19.5. 2018 vypršela lhůta pro možnost podání žádosti o přezkum

proti výsledku věcného hodnocení, přičemž žadatel této možnosti ve stanoveném termínu

Místní akční skupina POHODA venkova, z,s]
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Kancelář MAS: Opočenská 436, 5i8 01 Dobruška
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nevyužil, mohl Programový výbor na svém zasedání rozhodnout o výběru projektů v této
vÝ7:Nve.

Na úvod výběru projektů z této výzvy byli přítomní členové vyzváni k prostudování
Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů, čímž byl prověřen

střet zájmů jednotlivých přítomných členů Programového výboru - ve střetu zájmů se
v této výzvě neocitl žádný z přítomných členů rozhodovacího orgánu MAS.
Složení Programového výboru pro výběr pro_iektů v této výzvě _ie tedy následující:_

Celkem

přítomno

10

členů

zll,

tzn.

nadpoloviční účast

=

Programový výbor je

usnášeníschopný.

Počet

Hlasovací práva

Veřejný

4

40 0/o

Neziskový

3

30 0/o

Soukromý

3

30 0/o

CELKEM

10

100 0/o

Sektor

Byla splněna podmínka, že při rozhodování o výběru projektů minimálně 50°/o hlasů

náleží partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány.
Do výzvy

byla

náležitostí a

žadatel

předložena

přijatelnosti

1

žádost o

a splnila

kžádosti o podporu

podporu,

která

prošla

kontrolou

formálních

podmínky věcného hodnocení s výhradou,

nebot'

předložil pouze Žádost o vydání společného územního

rozhodnutí a stavebního povolení. Na výzvu byla z prostředků EFRR alokována částka ve
výši 3,101 mil. Kč, přičemž projekt v souhrnu z EFRR požaduje částku 3100 999,50,-Kč.

Vzhledem k tomu, že alokace na tuto výzvu byla tímto projektem takřka zcela vyčerpána,
rozhodl Programový výbor o zařazení tohoto projektu do seznamu vybraných projektů z

této výzvy. Náhradní projekty ani nevybrané projekty nebyly v této výzvě stanoveny.
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Seznam vybrahých žádostí o podporu ve výzvě IROP 6
Název MAS:

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

Číslo výzvy MAS:

014/06_16_074/CLLD 15 01 071

Číslo SCLLD:

CLLD 15 01 071

Alokace výzvy MAS z EFRR:

3101000,-Kč

Název výzvy MAS:
Poř-

1.

6. výzva MAS POHODA -IROP -Sociální podnikání 1

R\egistrační číslo

CZ.06.4.59/O.0/O.0/16_074/OO08195

Název žada\tele

Ič

Název projektu

06658717

KRÁLOVÉLHOTSKÁ

Sociální podnik

S.r.O.

KRÁLOVÉLHOTSKÁ s.r.o.

Výsledek
věcnéhohodnoceni

Bodové
hodnoceni
45

žádost
splnila

o

podporu

Příspěvek
Unie `z EFRR
3 100 999,50,-

podmínkyvěcnéhohodnocenisvýhradou

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Ič: 27005577
Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška
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3 100 999,50,-

CELKEM

Datum a cas
registracevMS2014+
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3) V dalším bodě jednání vedoucí zaměstnanec strategie CLLD informoval o administraci

5. výzvy z programového rámce OPZ zaměřené na Podporu zaměstnanosti. Do výzvy
byly předloženy 2 žádosti o podporu, které splnily podmínky hodnocení přijatelnosti a

formálních náležitostí. Následně obě žádosti postoupily do fáze věcného hodnocení, kdy

byl pro každou žádost zpracován odborný posudek. Dne 3.5. 2018 zasedala Výběrová
komise, která na svém zasedání rozhodla, že ani jedna žádost o podporu nesplnila

podmínky věcného hodnocení. 0 negativním výsledku věcného hodnocení byl žadatel
informován

interní

depeší,

která

byla

zaslána

dne

4.5.

2018.

Nejpozději

do

15

kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku (tzn. do 19.5. 2018)

měli žadatelé možnost požádat o přezkum hodnocení.
U projektu žadatele Dodavatel úspor s.r.o., reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009620,
byla žádost o přezkum podána 18.5. 2018. U projektu žadatele HANAKO CZ s.r.o., reg. č.

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009382, byla žádost o přezkum podána 21.5. 2018, tedy
po vypršení termínu. Na základě toho bude následující postup konzultován s pracovníky
ŘO OPZ, přičemž vyřízení žádosti o přezkum spadá do kompetencí Kontromí a
monitorovací komise MAS.
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4)

Ve

čtvrtém

bodě jednání Tomáš Vidlák

přítomné

informoval

o

uskutečněných

kontrolách vztahujícím se k programovému rámci IROP:

Monitorovací hávštěva
Dne

3.5.

2018 se dvě

pracovnice zcentra

pro

regionální rozvoj

české

replJbliky

zúčastnily zasedání Výběrové komise MAS, na kterém bylo provedeno věcné hodhocení
projektu z6. výzvy IROP zaměřené na Sociální podnikání.
Závěr z provedené
monitorovací návštěvy je takový, že nebyla identifikována žádná pochybení, o čemž byla
MAS informována prostřednictvím interní depeše dne 4.5. 2018.

Ac]ininisti-ativiií o\/ěřeiií DrocesLi hodnocení a vÝběrLJ Droiektů \Íe výz\/ě MAS č. 7
Dne 11.5, 2018 do datové schránky dorazilo Doporučení ke zjištění z administrativního

ověření procesu hodnocení a výběru projektů u 7. výzvy MAS POHODA venkova. V rámci
Administrativního ověření procesu hodnocení a výběru

projektů MAS, číslo 005624-

2018/IROP, provedeného Centrem pro regionální rozvoj čR u 7. výzvy MAS POHODA IROP

-

Infrastruktura

středních

Administrativní ověření``),

bylo

škol

a

zjištěno,

vyšších

že

při

odborných

škol

zadávání údajů

do

1``

(dále

CSSF14+

jen

MAS

nepostupovala v souladu s Příručkou pro hodnocení integrovaných projektů CLLD v IROP,
vydání 1.0, platnou od 11.1. 2018 (dále jen ,,Příručka pro hodnocení``), kap, 7.1, přičemž

zjištění nemělo vliv na hodnocení a výběr projektů. Na základě požadavků bylo dne 14.5.

2018 odesláno vyjádření MAS k uvedenému zjištění a navrženému doporučení.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ: 27005577
Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška
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5) Vbodě

Různé předseda

informoval o přípravách Valné hromady MAS,

která se

uskuteční ve čtvrtek 21. června 2018 od 17 hodin v Rotundě v Bačetíně. Hlavním bodem
jednání bude projednání účetní závěrky a stanovení výše členských příspěvků. Poté
předseda informoval o opětovném podání projektů MAP 11.

Dále T. Vidlák informoval, že dne 5.6. 20is by měla proběhnout návštěva polských

místních akčních skupin za účelem přípravy projektu spolupráce zaměřeného na značení
regionálních výrobků.
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6) V posledním bodě bylo konstatováno, že termín dalšího zasedání Program;vého
výboru MAS se bude odvíjet od administrace 8. výzvy z programového rámce IROP
zaměřené na lnfrastrukturu základních škol 11.

Na závěr předseda poděkoval všem

přítomným za účast a v 13:40 h. ukončil jednání.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ: 27005577
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V Dobrušce dne 22. května 2018

Zapsal:

Ing. Tomáš Vidlák

Ověřovatelé:

Ester Horák

Alena Křížová

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ: 27005577
Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška

