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ZÁPIS Z 28. VÝBĚROVÉ KOMISE 
 

Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 
 

ze dne 17. června 2020  
v Jeseníku (zasedací místnost SBD) 

 

 

Přítomní:  členů (viz prezenční listina) 
 
Program jednání: 

1) Zahájení 

2) Vyhlášení výzvy OPZ na opatření B3 Prorodinná opatření 

3) Schválení preferenčních kritérií ke všem Fichím výzvy PRV 

4) Různé 

 

Usnesení Výběrové komise je schvalováno v pořadí:              pro/proti/zdržel se 

 

1) Zahájení 
Ředitelka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., Mgr. Vendula Poláchová přivítala přítomné 

členy Výběrové komise a předala slovo Ing. Petrovi Mudrovi, předsedovi Výběrové komise, který 

vedl celé jednání. Ing. Petr Mudra přivítal přítomné členy Výběrové komise a manažery MAS a 

konstatoval, že Výběrová komise je usnášeníschopná. Z jednání se omluvil Ing. Daniel Nátr. 

 

 

 

Výběrové komise se účastnilo:  

-  3 členové Výběrové komise zastupující sektor veřejné správy, tj. 3 hlasy,  

-  1 člen Výběrové komise zastupující podnikatelský sektor, tj. 1 hlas,  

-  3 členové Výběrové komise zastupující neziskový sektor, tj. 3 hlasy,  
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Zájmová skupina Rozdělení dle sektorů 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

Místní samospráva a rozvoj 

regionu 

3 42,9% Veřejný  

 

3 42,9% 

Vzdělávání, komunitní život, 

volnoč. aktivity a sociální 

oblast 

3 42,9% Soukromý 1 14,3% 

Zemědělství, lesnictví, 

rybolov a životní prostředí 

0 0 Neziskový 3 42,9% 

Podnikatelé, řemeslníci, 

živnostníci, regionální 

producenti a ostatní služby 

1 14,3%  

Cestovní ruch a služby, 

propagace region a kulturní 

dědictví 

0 0 

Celkem 7 100%  7 100% 

 

Kontrolní podmínka byla splněna – Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje 

více než 49% hlasovacích práv. 

 

Jako zapisovatelka jednání Výběrové komise byla jednohlasně zvolena Mgr. Lucie Kačor, manažerka 

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., dále ověřovatelkou se stala Mgr. Vendula Poláchová, 

ředitelka MAS a Ing. Petr Mudra, předseda Výběrové komise pověřený vedením jednání. 

 

Usnesení 28/1: Výběrová komise volí Mgr. Lucii Kačor do funkce zapisovatelky, Mgr. Vendulu 

Poláchovou a Ing. Petra Mudru jako ověřovatele zápisu 28. jednání Výběrové komise. 

7/0/0 
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2) Vyhlášení výzvy OPZ na opatření B3 Prorodinná opatření 
 
Dne 17.6.2020 přišel e-mail o MPSV (oddělení projektů CLLD), že naší MAS bude umožněno vyhlásit 

výzvu zacílenou na navazující projekty již podpořených dětských skupin v rámci předchozí výzvy 

MAS, ta aby bylo zajištěno plynulé financování projektu do 31.12.2022. Termín vyhlášení výzvy musí 

být nejpozději do 30.6.2020, tj. do 13 dní. V naší MAS se to týká pouze projektu Dětské skupiny 

„Duhové děti“. Se žadatelkou jsme tuto možnost konzultovali a čekáme na vyjádření, 

pravděpodobně bude mít o výzvu zájem. 

 

Usnesení 28/2: Výběrová komise schvaluje vyhlášení výzvy v rámci OPZ na opatření B3 Prorodinná 

opatření na zbývající alokaci v termínu stanoveném MPSV, tj. do 30.6.2020. 

             

            7/0/0  

 
 

3) Schválení preferenčních kritérií ke všem Fichím výzvy PRV 

 

Dne 9.6.2020 byla MAS schválena žádost o změnu SCLLD v přidání čl. 20 PRV. Nyní MAS bude 

vyhlašovat výzvu PRV na všechny fiche dle nových alokací. Návrhy preferenčních kritérií všichni 

přítomní zástupci Výběrové komise obdrželi na jednání. Plán vyhlášení výzvy je červenec 2020, tak 

aby se veškerá administrace projektů stihla do registrace na SZIF, tj. do 31.10.2020. 

Usnesení 28/3: Programový výbor schvaluje vyhlášení výzvy PRV na všechny fiche. 

             

            7/0/0 

 

Na základě jednání členů Výběrové komise vyplynulo, že ve vazbě na dosavadní zkušenosti a 

konzultací projektových záměrů s potencionálními žadateli je nutné upravit preferenční kritéria 

včetně principů, tak aby projekty směřovaly co k nejefektivnějšímu rozvoji území MAS.  

 

Usnesení 28/4: Výběrová komise schvaluje přidání nových principů pro stanovení preferenčních 

kritérií v SCLLD následovně: 

- F1 Zemědělská produkce – princip ve znění „zvýhodnění nových žadatelů v rámci SCLLD“ 
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- F3 Investice do zemědělských podniků – princip ve znění „zvýhodnění nových žadatelů 
v rámci SCLLD“ 

- F6 Obnova venkovských oblastí – princip ve znění „Preferovány budou projekty zaměřené 
na efektivitu a hospodárnost z hlediska pořizování IT techniky.“ 

             

            7/0/0 

 

Usnesení 28/5: Výběrová komise schvaluje nastavení preferenčních kritérií k jednotlivým fichím, 

dle předloženého materiálu včetně zapracovaných změn. 

            7/0/0 

 

 

4) Různé 

Manažerka MAS, Mgr. Vendula Poláchová zahájila bod různé a diskuzi, kde členové Programového 

výboru neměli žádné dotazy. 
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V Jeseníku, dne 17. 6. 2020 
 
 
Zapsala:  Mgr. Lucie Kačor, manažer MAS   …………………………. 
 
 
 
Ověřili:  Mgr. Vendula Poláchová, ředitelka MAS  …………………………. 
 
 
 
  Ing. Petr Mudra, předseda Výběrové komise ………………………….. 
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