
 
 

Zápis 

z pracovního jednání Výběrové komise MAS POHODA venkova 

konaného dne 5.11.2010 od 9.00 h 

ve Spolkovém klubu obce Val 

 

Přítomni:  

Program jednání:  1) Aktualizace preferenčních kritérií 

2) Vyjádření k odvolání obce Semechnice 

Zapisovatel:  

Ověřovatelé zápisu:  

 

Průběh jednání: 
 

1) Předsedkyně Výběrové komise zahájila jednání v 9:10 hodin. Na úvod přivítala 

všechny přítomné a poté informovala o nutnosti zaktualizovat preferenční kritéria 

a doplnit některá nová, neboť doposud nastavená preferenční kritéria jsou někdy 

nejednoznačná a často velmi subjektivní.  
 

Ostatní členové VK s tímto jednoznačně souhlasili s tím, že by bylo dobré převzít 

některá kritéria z partnerské MAS ORLICKO, pro kterou členové VK jako externí 

hodnotitelé hodnotí projekty. Dále bylo zmíněno, že nastavená preferenční kritéria 

by pokud možno měla být jasně a jednoznačně definovaná. 
 

V následné debatě se diskutovalo o jednotlivých současných preferenčních 

kritériích. Bylo odsouhlaseno, že u projektů již nebudou bodovány logické rámce. 

Dále byly zaktualizovány texty vybraných preferenčních kritérií, která podle 

vyjádření jednotlivých hodnotitelů byly nejproblematičtější – viz. příloha tohoto 

zápisu. 
 

Poté přišla na řadu debata o zavedení nových preferenčních kritérií. Z ní 

jednoznačně vyplynulo, že by bylo dobré, aby byli bodově zvýhodněni ti žadatelé, 

kteří nebyli podpořeni v již proběhlých výzvách. Výběrová komise se tedy dohodla 

na zavedení tohoto nového kritéria: 
 

Žadatel nebyl podpořen v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013 z Osy 

IV Leader z opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. (žadatel nebyl MAS 

podpořen v již proběhlých výzvách = bodové zvýhodnění; žadatel byl MAS podpořen v již 

proběhlých výzvách = 0 b.) 
 

Druhým diskutovaným kritériem se stala velikost požadované dotace, neboť se 

v posledních výzvách stalo zvykem, že žadatelé předkládali velké projekty, ve 

kterých velmi často požadovali dotaci ve výši přesahující 1 mil. Kč. Z tohoto 

důvodu bylo v proběhlých výzvách obtížné podpořit více kvalitních projektů, neboť 

často velké projekty rychle vyčerpaly stanovenou alokaci na příslušnou fichi 

(zejména fiche č. 5 Občanská vybavenost I). Bylo uvedeno, že snahou MAS by  

 



 
 

mělo být podpořit co nejvíce projektů z celého území MAS, na což ovšem alokace 

finančních prostředků nestačí, a proto by bylo vhodné bodově zvýhodnit ty 

žadatele, jejichž výše požadované dotace je v přijatelné výši, aby mohlo být 

uspokojeno co největší množství žadatelů. Výběrová komise se tedy dohodla na 

zavedení tohoto nového kritéria: 
 

Výše požadované dotace je do 200 tis. Kč včetně = největší bodové zvýhodnění; výše 

požadované dotace je od 200 tis. Kč do 500 tis. Kč včetně = menší bodové zvýhodnění; 

výše požadované dotace je od 500 tis. Kč výše = žádné bodové zvýhodnění. 
 

Následně byla nově zavedená kritéria aplikovaná na jednotlivé fiche, přičemž se 

dohodlo, že tyto kritéria budou zavedeny pouze do fichí č. 4 Infrastruktura, č. 5 

Občanská vybavenost I a č. 6 Občanská vybavenost II. 
 

2) Poté pí. Smažíková přítomným přečetla text odvolání obce Semechnice, které 

žadatel z výzvy č. 5/2010 podal dne 20.10. 2010. V odvolání byl zpochybněn 

výběr projektů v proběhlé výzvě a napadeno hodnocení projektů Obce Val a SDH 

Olešnice v OH. Členové VK si za svým výběrem projektů jednoznačně stojí a 

k této problematice Programovému výboru zasílá následující stanovisko: 
 

Hodnocení všech projektů ve výzvě č. 5/2010 proběhlo standardně interními a externími 

hodnotiteli podle předem známých preferenčních kritérií.  Z toho vyplývá, že nemohlo 

v žádném případě dojít ke znevýhodnění projektu Obce Semechnice, nebo naopak ke 

zvýhodnění jiných projektů. Proto považujeme odvolání za neadekvátní. 
 

3) V 12:15 hodin předsedkyně Výběrové komise MAS všem přítomným poděkovala 

za konstruktivní a aktivní účast na tomto jednání, které tímto ukončila. 

 

 

Ve Valu dne 5. listopadu 2010 

 

 


