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ZÁPIS Z 12. VÝBĚROVÉ KOMISE 

Hodnocení projektů 
OPZ B3 Podpora zaměstnanosti 

 
Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 

 

ze dne 25. května 2018  
v Jeseníku (kancelář MAS, Tovární 234) 

 

 

Přítomní: 7 členů (viz prezenční listina) 
 
Program jednání: 

1) Zahájení 

2) Etické kodexy 

3) Hodnocení projektů 

 
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. Josefovi Ťulpíkovi, pověřenému členovi 

Výběrové komise, který vedl celé hodnocení. Ing. Josef Ťulpík přivítal přítomné členy Výběrové 

komise a manažery. Ing. Josef Ťulpík konstatoval, že Výběrová komise je usnášeníschopná. 

Výběrové komise se účastnilo:  

- 2 členové Výběrové komise zastupující sektor veřejné správy, tj. 2 hlasy,  

- 3 členové Výběrové komise zastupující podnikatelský sektor, tj. 3 hlasy,  

- 2 členové Výběrové komise zastupující neziskový sektor, tj. 2 hlasy,  
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Zájmová skupina Rozdělení dle sektorů 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

Místní samospráva a rozvoj 

regionu 

2 22,22% Veřejný  

 

2 22,22% 

Vzdělávání, komunitní život, 

volnoč. aktivity a sociální oblast 

2 22,22% Soukromý 3 33,33% 

Zemědělství, lesnictví, rybolov a 

životní prostředí 

1 11,11% Neziskový 2 22,22% 

Podnikatelé, řemeslníci, 

živnostníci, regionální 

producenti a ostatní služby 

2 22,22% 

 

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 zapisovatelku hodnocení Výběrové komise byla zvolena Mgr. Hana Hošková, manažerka MAS 

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

ředitelka MAS a Ing. Josef Ťulpík, člen Výběrové komise. 

Usnesení 12/1: Výběrová komise volí Mgr. Hanu Hoškovou do funkce zapisovatelky,  

Mgr. Vendulu Poláchovou a Ing. Josefa Ťulpíka jako ověřovatele zápisu 12. jednání Výběrové 

komise. 

 

7/0/0 
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2) Etické kodexy 
 

Všichni členové byli upozorněni na nemožnost používání mobilních telefonů během jednání. 

Manažerky MAS po ukončení hodnocení formální náležitostí a přijatelnosti seznámily členy 

Výběrové komise s Etickým kodexem ve vztahu k této výzvě.  

Z jednání se omluvili Ing. Petr Mudra a Mgr. Milada Podolská z důvodu podjatosti. Vedením 

jednání byl pověřen dne 21. 5. 2018 Ing. Josef Ťulpík. Následně dne 15. 5. 2018 byly hodnotitelům 

předány projektové žádosti včetně všech příslušných příloh spolu s Kontrolním listem a to 

elektronickou formou, s tím, že v případě zájmu si mohou tištěnou verzi vyzvednout v kanceláři 

MAS. Bylo tedy konstatováno, že hodnotitelé si žádosti prostudovali a opětovně ověřeno, zda 

nedošlo ke změně skutečnosti a všichni přítomní členové Výběrové komise jsou nepodjatí. 

Podepsané Etické kodexy jsou platné po celou dobu hodnocení projektů k výzvě OPZ B3 

Prorodinná opatření. 

 

3) Hodnocení projektů 

 

Příjem žádostí do výzvy B3 Prorodinná opatření byl ukončen 1.12.2017 a na MAS byly předloženy 2 

projektové žádosti, z toho jedna žádost byla vyřazena v Hodnocení formálních náležitostí a 

přijatelnosti po opakovaném hodnocení MAS. Výzva byla vrácená k opravenému přehodnocení 

z MPSV dne 3. 5. 2018.: 

Pořadí Název žadatele IČ 
Místo 

realizace 
projektu 

Název projektu 
Celkově  způsobilé 

výdaje projektu (v Kč) 

1. 
EduArt – umění 
vzdělávat, z.ú. 

 
0626552 

 

Olomoucký 
kraj 

Příměstské tábory pro Jesenicko 755.500,- 

 

Celková alokace výzvy B3 je 3.000.000,-Kč.  

V řádném termínu dle Přílohy č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů v OPZ, byla provedena 

kontrola formální náležitostí a přijatelnosti pověřenými pracovníky MAS. Podaný projekt splnil podmínky 

této kontroly a splňuje také podmínky nadřazené výzvy OP Z výzvy č. 047 Výzva pro MAS na podporu 

strategií komunitně vedeného místního rozvoje. 

 

Hodnocení žádosti ve výzvě B3 - EduArt – umění vzdělávat, z.ú.: 

- Negativa projektu: Cílová skupina není optimálně kvantifikována v návaznosti na řešení problémů 

v regionu a demografické statistiky. 
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- Pozitiva projektu: Návaznost potřebného řešení problému s cílem projektu a jednotlivými 

aktivitami, vhodný výběr realizačního týmu, přiměřenost a hospodárnost rozpočtu včetně osobních 

nákladů a minimum rizik projektu. 

 

Celkový počet u žádosti obce Česká Ves je 90 bodů, průměr od hodnotitelů byl 90 bodů, žádost 

EduArt splnila podmínky věcného hodnocení. 

 

Usnesení 12/2: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 90 bodů u žádosti EduArt s odůvodněním u 

jednotlivých kritérií. 

 

  7/0/0 
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Přehled doporučených projektů k financování ze strany Výběrové komise výzvy B3 Prorodinná opatření po věcném hodnocení: 

Pořadí Projekt č. Název projektu Název žadatele Právní forma 
žadatele 

Bodové 
hodnocení 

Věcné hodnocení Celkové způsobilé 
výdaje (v Kč) 

 

1. 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009018 

 

Příměstské tábory 

pro Jesenicko 

EduArt-umění 
vzdělávat, z.ú. 

 

Zapsaný ústav 

 

90 

Žádost splnila 

podmínky 

věcného 

hodnocení. 

 

755.500,- 

 

Usnesení 12/5: Výběrová komise doporučuje projekt registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009018 EduArt-umění vzdělávat, z.ú. 
k financování. 
 
 

  7/0/0
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V Jeseníku, dne 25. 5. 2018 
 
 
Zapsala: Mgr. Hana Hošková, manažerka MAS   …………………………. 
 
 
 
Ověřila:  Mgr. Vendula Poláchová, ředitelka MAS   ………………………….. 
 
 
 
  Ing. Josef Ťulpík      …………………………… 
 
 
 

 


