ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS REGION
POŠEMBEŘÍ (PrVý MAS)
pro výzvu MAS Region Pošembeří v rámci Operačního programu Zaměstnanost

PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ
(č. výzvy 428/03_16_047/CLLD_16_02_022)
a pro 1. výzvu MAS Region Pošembeří v rámci Programu rozvoje venkova

(č. výzvy 15/000/00000/120/000128/V001)
Datum konání: 16. 8. 2018 v 17:30 hod.

Místo konání: kancelář MAS Region Pošembeří, budova Městského úřadu, 1. patro, nám.
Arnošta z Pardubic 56, Český Brod
Přítomni: Mgr. Tomáš Klinecký, Marie Bredová, Jan Král, PhDr. Leo Dittmann, Ing. Tomáš
Hrdlička, JUDr. Ing. Petr Petržílek Ph.D, Ing. Olga Běhounková, Ing. Šárka
Pučálková, Mgr. Miloslav Oliva,
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Představení výzev
Představení hodnocení VýKo MAS
Podpis Etických kodexů
Schvalování projektů k podpoře (Schválení seznamu žádostí o podporu seřazených sestupně
dle počtu bodů), předložených Výběrovou komisí MAS z výzev Operačního programu
zaměstnanost (OP Z) a Programu rozvoje venkova (PRV).
5. Diskuse a případné schválení kontrolních listů k výzvám IROP – Bezpečnost, Vzdělávání
6. Diskuse k harmonogramům výzev na druhou polovinu roku 2018 a rok 2019 ze všech
operačních programů
7. Diskuse a usnesení k výzvám IROP a jejich preferenčním kritériím - výzva „Sociální podnikání
v regionu“ a „Sociální služby a rozvoj komunity, sociální bydlení“.
Jednání začalo v 17:30 hodin.

Zápis:
Paní předsedkyně Programového výboru MAS paní Marie Bredová přivítala přítomné zástupce
Programového výboru MAS a ověřila usnášeníschopnost PrVý MAS (orgán je usnášeníschopný),
zmínila, že na programu dnešní schůzky jsou dva operační programy a to Program rozvoje
venkova (PRV) a Operační program Zaměstnanost (OPZ). Připomněla program jednání. Přítomní
schválili program jednání jednohlasně.
Pro: 6x Proti: 0 Zdržel se: 0
Předsedkyně PrVý MAS stanovila zapisovatele zasedání PrVý MAS paní Pučálkovou a pověřila ji
vedením jednání. Zápis ze zasedání bude ověřen a podepsán zapisovatelem a ověřovatelem.
Ověřovatelem za PrVý MAS byl stanoven pan Klinecký.
Přítomní schválili zapisovatele i ověřovatele jednohlasně.
Pro: 6x Proti: 0 Zdržel se: 0
Paní Pučálková převzala jednání a předala slovo paní předsedkyni VýKo MAS, paní Běhounkové,
která informovala přítomné členy PrVý o činnosti VýKo a o jejich hodnocení v tom smyslu, jak
hodnocení probíhalo, kolik lidí hodnotilo, kolik projektů bylo podáno a hodnoceno. Podrobnější
informace pak předala paní Pučálková (OPZ) a pan Oliva (PRV).
Ad 1a) Představení výzev
Jednání PrVý MAS se zaměřilo nejdříve na Operační program Zaměstnanost.
Paní Pučálková představila téma 2. výzvy OPZ č. výzvy 428/03_16_047/CLLD_16_02_022
s názvem „PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ „ a její kroky. Uvedla časovou osu a postup od
vyhlášení výzvy až k jednání PrVý MAS.
Uvedla názvy žadatelů s názvy žádostí o dotaci (ŽoD). Jde o čtyři žadatele se čtyřmi projekty:
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. - Poradenství-motivace-terapie jako prostředek k
sociálnímu začlenění
RUBIKON Centrum, z.ú. - Pošembeří myslí i na Vás
LECCOS, z.s. - Podpora rodin v regionu Pošembeří
VOLONTÉ CZECH, o.p.s. - VOL Oddlužení

Ad 2a) Představení hodnocení VýKo MAS
Paní Pučálková seznámila přítomné s postupem hodnocení ŽoD, které prošly kontrolou
přijatelnosti a formálních náležitostí, s kritérii pro věcné hodnocení a principy stanovení
výsledného pořadí projektů. Pro každý hodnocený projekt byl vytvořen samostatný list s
hodnotící tabulkou. V tabulce je vždy za každé kritérium vyplněn deskriptor, bodové hodnocení a
slovní odůvodnění. Na základě bodových zisků a principů stanovení výsledného pořadí projektů
byl sestaven přehled hodnocených projektů s výsledným pořadím projektů. Zástupci PrVý MAS
se seznámili s hodnocením jednotlivých projektů a s tabulkou výsledného pořadí projektů.
Byl vznesen dotaz panem Klineckým, zda byla u žádosti CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009875, s
názvem VOL Oddlužení, od žadatele VOLONTÉ CZECH, o.p.s., zjišťována existence oprávnění pro
poskytování služeb v oblasti insolvence s tím, že subjekty, které tyto služby poskytují, musí mít
akreditaci ministerstva spravedlnosti.

Na to bylo předsedkyní VK odpovězeno, že oprávnění k poskytování příslušných činností bylo
kontrolováno. Paní Pučálková dále doplnila, že žadatel ve svém projektu uvádí, že bude
poskytovat individuální poradenství zaměřené na řešení konkrétních dluhových a navazujících
pracovních problémů, do něhož zahrnuje i sepisování návrhu na insolvenci. Zajištění této činnosti
předpokládá prostřednictvím nákupu služeb externistů - služeb insolvenčního správce se
zvláštním povolením či specializovaných advokátů. Konkrétně doložil k žádosti osvědčení ČAK pro
advokáta Mgr. Lukáše Hojdna, LL.B, evidenční číslo 16941, IČ: 050117319 a dále dokládá
rozhodnutí MS, že Mgr. Lukáš Hojdn, LL.B., může vykonávat činnost insolvenčního správce.

Ad 3a) Podpis Etických kodexů
Přítomní, kteří ještě tak neučinili, a byli nepodjatí k podaným projektům, podepsali Etický
kodex.
Ad 4a) Schvalování projektů k podpoře (Schválení seznamu žádostí o podporu seřazených
sestupně dle počtu bodů), předložených Výběrovou komisí MAS z výzev Operačního
programu zaměstnanost (OP Z) a Programu rozvoje venkova (PRV).
Paní Pučálková seznámila přítomné s výsledky věcného hodnocení a výsledným pořadím
projektů (seznamu žádostí o podporu seřazených sestupně dle počtu bodů). Přítomní
členové PrVý MAS přistoupili ke schválení výsledného pořadí projektů. Toto schválení
potvrdili vlastnoručním podpisem všichni přítomní členové PrVý MAS (Příloha č. 1 k tomuto
zápisu)
Pro: 6x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 4a// Usnesení č. 6/8/2018
Programový výbor MAS doporučuje k podpoře tyto žádosti těchto žadatelů
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009878 - Pošembeří myslí i na Vás - RUBIKON Centrum, z.ú.
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009856 - Poradenství-motivace-terapie jako prostředek k
sociálnímu začlenění - Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.
a žádost CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009875 - VOL Oddlužení - VOLONTÉ CZECH, o.p.s., kterou
z důvodu chybějící alokace nelze podpořit, navrhuje zařadit do zásobníku projektů.
(č. výzvy 428/03_16_047/CLLD_16_02_022)
Pro: 6x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Po schválení doporučených žádostí k podpoře v Operačním programu Zaměstnanost ve výzvě č.
428/03_16_047/CLLD_16_02_022 paní Pučálková přítomným zástupcům PrVý MAS poděkovala a
přešla k bodu b) tedy k Programu rozvoje venkova.
Zde předala slovo panu Olivovi, který se zaměřil na PRV.
Ad 1b) Představení výzev
Jednání pokračovalo se zaměřením na Program rozvoje venkova, pan Oliva seznámil přítomné s
přijatými ŽoD podaných v 1. výzvě MAS Region Pošembeří z PRV (č. výzvy

15/000/00000/120/000128/V001), které prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí
s rozdělením na Fiche, připomněl i alokaci výzvy a Fichí.
Fiche 7 – Podpora místního zemědělství, Fiche 8 – Zpracování zemědělské produkce a její
uvádění na trh, Fiche 9 – Rozvoj agroturistiky a investice do rozvoje nezemědělských činností.
Uvedl časovou osu a postup od vyhlášení výzvy až k jednání PrVý MAS. Představil 10
vyhodnocených žádostí o dotaci+ 1 odvolanou, tudíž MAS nevybranou ŽoD.

Fiche 7 - PODPORA MÍSTNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Josef Pazdera - Pořízení traktoru
Klára Šinková - Podpora vinařství
Ing. Václav Luka - Chov koní Chotouň
Fiche 8 - ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE A JEJÍ UVÁDĚNÍ NA TRH
Klára Šinková - Pořízení technologie na výrobu vína
Fiche 9 – ROZVOJ AGROTURISTIKY A INVESTICE DO ROZVOJE NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
Ing. Václav Luka - Turistická ubytovna Chotouň
Roman Hrdlic - Přestavba kovárny na staročeskou pivnici v restauraci U Kamene
PAKR s.r.o. - Investice do nezemědělské činnosti - PAKR s.r.o.
Ladislav Plánka - Pořízení stavebního stroje – Ladislav Plánka
Michal Chroust - Modernizace výroby v Truhlářství Chroust
Simona Konopásková - Agroturistika - Simona Konopásková
Simona Konopásková - Rekonstrukce stávající budovy za účelem vytvoření agroturistické farmy Simona Konopásková – žadatelka projekt stáhla z PF/odvolala (lze doložit písemně), tudíž projekt
je uváděn dle Pravidel jako MAS nevybraný
Ad 2b) Představení hodnocení VýKo MAS
Pan Oliva seznámil přítomné s přijatými ŽoD podaných ve výzvě MAS Region Pošembeří - 1.
výzva MAS Region Pošembeří v rámci Programu rozvoje venkova (č. výzvy
15/000/00000/120/000128/V001). Dále seznámil přítomné s postupem hodnocení ŽoD, které
prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí, s kritérii pro věcné hodnocení a principy
stanovení výsledného pořadí projektů. Zástupci PrVý MAS se seznámili s hodnocením
jednotlivých projektů a s tabulkou výsledného pořadí projektů dle Fichí.
Ad 3b) Podpis Etických kodexů
Pan Král upozornil kancelář na možnou podjatost své osoby z profesního hlediska a místa
bydliště, proto se sice jednání zúčastnil, ale zdržel se hlasování a diskusí.
Ad 4b) Schvalování projektů k podpoře (Schválení seznamu žádostí o podporu seřazených
sestupně dle počtu bodů), předložených Výběrovou komisí MAS z výzev Operačního
programu zaměstnanost (OP Z) a Programu rozvoje venkova (PRV).
Pan Oliva seznámil přítomné s výsledky věcného hodnocení a výsledným pořadím projektů za
jednotlivé Fiche. Přítomní členové PrVý MAS přistoupili ke schválení výsledného pořadí projektů
dle Fichí (Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - Výzva MAS Region Pošembeří č. 1).
Toto schválení potvrdil vlastnoručním podpisem předseda PrVý MAS (Příloha č. 2 k tomuto
zápisu)

Fiche 7 – Podpora místního zemědělství
Ing. Václav Luka - Chov koní Chotouň
Klára Šinková - Podpora vinařství
Josef Pazdera - Pořízení traktoru - Josef Pazdera
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 1
Fiche 8 – Zpracování zemědělské produkce a její uvádění na trh
Klára Šinková - Pořízení technologie na výrobu vína
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 1
Fiche 9 – Rozvoj agroturistiky a investice do rozvoje nezemědělských činností
Ing. Václav Luka - Turistická ubytovna Chotouň
Michal Chroust - Modernizace výroby v Truhlářství Chroust
Roman Hrdlic - Přestavba kovárny na staročeskou pivnici v restauraci U Kamene
Simona Konopásková - Agroturistika - Simona Konopásková
PAKR s.r.o. - Investice do nezemědělské činnosti - PAKR s.r.o.
Ladislav Plánka - Pořízení stavebního stroje – Ladislav Plánka
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 1

Bod č. 4b// Usnesení č. 7/8/2018
Programový výbor MAS doporučuje k podpoře tyto žádosti těchto žadatelů
Fiche 7 – Podpora místního zemědělství
Ing. Václav Luka - Chov koní Chotouň
Klára Šinková - Podpora vinařství
Josef Pazdera - Pořízení traktoru - Josef Pazdera
Fiche 8 – Zpracování zemědělské produkce a její uvádění na trh
Klára Šinková - Pořízení technologie na výrobu vína
Fiche 9 – Rozvoj agroturistiky a investice do rozvoje nezemědělských činností
Ing. Václav Luka - Turistická ubytovna Chotouň
Michal Chroust - Modernizace výroby v Truhlářství Chroust
Roman Hrdlic - Přestavba kovárny na staročeskou pivnici v restauraci U Kamene
Simona Konopásková - Agroturistika - Simona Konopásková
PAKR s.r.o. - Investice do nezemědělské činnosti - PAKR s.r.o.
Ladislav Plánka - Pořízení stavebního stroje – Ladislav Plánka
Pro: 5x
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 5) Diskuse a případné schválení kontrolních listů k výzvám IROP – Bezpečnost,
Vzdělávání
Paní Pučálková připomněla přílohu pozvánky, kde byly materiály k seznámení a připomínkám.
Znovu představila Kontrolní listy k výzvám IROP – Bezpečnost, Vzdělávání a zeptala se
přítomných, zda mají připomínky či návrhy na úpravy. Jelikož tomu tak nebylo a ani žádné
připomínky či návrhy na úpravy nepřišly e-mailem do data jednání, přistoupilo se ke schválení
těchto kontrolních listů (Příloha č. 3,4,5,6 k tomuto zápisu).
Programový výbor schvaluje znění Kontrolních listů pro hodnocení formálních náležitostí a
přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 01 BEZPEČNOST

Pro: 6x

Proti: 0

Zdržel se: 0

Programový výbor schvaluje znění Kontrolních listů pro hodnocení formálních náležitostí a
přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 02 VZDĚLANÝ REGION
Pro: 6x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Programový výbor schvaluje znění Kontrolních listů pro věcné hodnocení žádosti o podporu
v opatření č. 01 BEZPEČNOST
Pro: 6x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Programový výbor schvaluje znění Kontrolních listů pro věcné hodnocení žádosti o podporu
v opatření č. 02 VZDĚLANÝ REGION
Pro: 6x
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod č. 5// Usnesení č. 8/8/2018
Programový výbor MAS schvaluje znění Kontrolních listů pro hodnocení formálních náležitostí a
přijatelnosti žádosti o podporu v opatření č. 01 BEZPEČNOST a č. 02 VZDĚLANÝ REGION,
schvaluje znění i Kontrolních listů pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 01
BEZPEČNOST a č. 02 VZDĚLANÝ REGION
Pro: 6x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ad 6) Diskuse k harmonogramům výzev na druhou polovinu roku 2018 a rok 2019 ze všech
operačních programů
Paní Pučálková připomněla úkol MAS informovat Řídící orgán (ŘO) o plánovaných výzvách a
zasílat ŘO tak zvaný harmonogram výzev do konce měsíce srpna každého roku. Promítla
navržený harmonogram výzev pro OPZ a pro IROP, zmínila i vyhlášení 2. výzvy PRV (Příloha č. 7,
8, 9 k tomuto zápisu). Proběhla diskuse. Závěrem diskuse byl souhlas přítomných
s harmonogramy výzev. Přítomní s harmonogramy jednohlasně souhlasí.
Pro: 6x
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 7) Diskuse a usnesení k výzvám IROP a jejich preferenčním kritériím - výzva „04
Sociální podnikání v regionu“ a „03 Sociální služby a rozvoj komunity, sociální bydlení“.
Paní Pučálková připomněla zaslané materiály s pozvánkou na jednání PrVý MAS. Šlo o návrh
výzvy IROP „04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU“, Preferenční kritéria výzvy IROP „04
SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU“ – pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a
Preferenční kritéria výzvy IROP „04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU“ – pro věcné hodnocení
(Příloha č. 10,11,12 k tomuto zápisu). Jelikož nebyly připomínky ani návrhy k úpravám, vyzvala
paní Pučálková přítomné ke schválení znění výzvy a preferenčních kritérií ve stavu jakém jsou s
tím, že PrVý MAS pověří paní Pučálkovou dopracováním na základě požadavků řídícího orgánu.
PrVý MAS souhlasil.
Pro: 6x
Proti: 0
Zdržel se: 0

Bod č. 7// Usnesení č. 9/8/2018
Programový výbor souhlasí s návrhem předložené výzvy IROP „04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V
REGIONU“, Preferenční kritéria výzvy IROP „04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU“ – pro
hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a Preferenční kritéria výzvy IROP „04 SOCIÁLNÍ
PODNIKÁNÍ V REGIONU“ – pro věcné hodnocení (Příloha č. 10,11,12 k tomuto zápisu) s tím, že
mohou být v tomto návrhu provedeny úpravy, dle požadavků řídícího orgánu.
Pro: 6x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Dále PrVý MAS vyzval paní Pučálkovou, aby vyhotovila návrh výzvy a preferenční kritéria k „03
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ KOMUNITY, SOCIÁLNÍ BYDLENÍ“, aby jak vyplývá z návrhu
harmonogramu se mohla tato výzva vyhlásit do konce roku 2018. PrVý stanovil pravidla výzvy –
min. hranice 100.000,-Kč, max. hranice 5.000.000,-Kč, do výzvy dát celou alokaci, tedy
10.564.200,-Kč.
Zasedání PrVý MAS bylo ukončeno 16. 8. 2018 ve 20.00 hod.

Zapisovatel: Ing. Šárka Pučálková

………………………………………………….

Ověřovatel: Mgr. Tomáš Klinecký

…………………………………………………..

Přílohy zápisu:
1) Zápis z jednání rozhodovacího orgánu (PrVý) MAS z 16.8.2018 – Tabulka výsledného
pořadí projektů OPZ
2) Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci - Výzva MAS Region Pošembeří č. 1
3) Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu
v opatření č. 01 BEZPEČNOST
4) Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu
v opatření č. 02 VZDĚLANÝ REGION
5) Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 01 BEZPEČNOST
6) Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu v opatření č. 02 VZDĚLANÝ REGION
7) Harmonogram výzev OPZ
8) Harmonogram výzev IROP
9) 2. výzva PRV
10) Návrh výzvy IROP „04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU“
11) Preferenční kritéria výzvy IROP „04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU“ – pro hodnocení
formálních náležitostí a přijatelnosti
12) Preferenční kritéria výzvy IROP „04 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V REGIONU“ – pro věcné
hodnocení
13) Prezenční listina ze zasedání PrVý MAS ze dne 16.8.2018

