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ZÁPIS Z 14. PROGRAMOVÉHO VÝBORU 

 
Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 

 

ze dne 14. února 2018  
   v Jeseníku, v kanceláři v MAS ( Tovární 234) 
 

 

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

1) Zahájení 

2) Hodnotící kritéria IROP 

3) Diskuze k hodnotícím kritériím IROP 

 
Usnesení Programového výboru 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 Programového výboru a předala slovo Ing. Miroslavovi Kociánovi, předsedovi 

Programového výboru, který vedl celé jednání. Ing. Miroslav Kocián přivítal přítomné členy 

Programového výboru a manažery MAS. Ing. Miroslav Kocián konstatoval, že Programový výbor je 

usnášení schopný. 

Výběrové komise se účastnilo:  

- 3 členové Výběrové komise zatupující sektor veřejné správy, tj. 3 hlas,  

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

- 1 členové Výběrové komise zatupující neziskový sektor, tj. 1 hlas,  
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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 

1 14,3% Soukromý 3 42,9% 

Zemědělství, lesnictví, rybolov a 

životní prostředí 

1 14,3% Neziskový 1 14,3% 

Podnikatelé, řemeslníci, 

živnostníci, regionální 

producenti a ostatní služby 

1 14,3% 

 

Cestovní ruch a služby, 

propagace region a kulturní 

dědictví 

1 14,3% 

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 navržena Diana Motýlová, manažerka MAS 

Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., ověřovatelkou Mgr. Vendula Poláchová, ředitelka MAS a 

Ing. Miroslav Kocián, předseda Programového výboru pověřený vedením jednání. 

Usnesení 13/1: Programový výbor volí Dianu Motýlovou do funkce zapisovatelky, Mgr. Vendulu 

Poláchovou a Ing. Miroslava Kociána jako ověřovatele zápisu 14. jednání Programového výboru. 

 

8/0/0 
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2) Hodnotících kritérií IROP 

 

Programový výbor na předchozím jednání Programového výboru projednával aktualizaci 

kritérií výběru projektů IROP. Prvními projednávanými kritérii byly kritéria z opatření CLLD 

výzvy A1 Bezpečnost dopravy, kde Programový výbor chce u souvisejících aktivit k projektu 

rozšířit výčet dalších opatření projektu o chodníky s dělícím pásem pro cyklisty a kočárky.  

 

Předseda Ing. Miroslav Kocián předal slovo Romanovi Bicanovi, který vysvětlil svůj názor na 

problematiku hodnotících kritérií IROP. Kritizoval stávající kritéria, které podle něj nepřišly 

vhodné. Slovo si vzal pan Muselík, který chtěl vysvětlit názor pana Romana Bicana. Také se 

dotazoval na možnosti dalšího řešení. Dále pan Muselík chtěl upozornit na bodové hranice 

projektů, dále poukazoval na to, že projekty mají stejné počty bodového hodnocení.  

Mgr. Vendula Poláchová, ředitelka MAS, si vzala slovo, aby objasnila Programovému výbory 

věcné hodnocení a hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.  

Ing. Miroslav Kocián přišel s možností zastropování.  

Mgr. Hana Hošková přišla s názorem nového připravení hodnotících kritérií.  

Rozebíráno bylo nové kritérium „ Vzdálenost území od Jednotky požární ochrany 1. kategorie“, 

zda je diskriminační pro žadatele.  

 

3) Diskuze k novým hodnotícím kritériím IROP 

A1 Bezpečnost dopravy 

 zde bylo upraven počet partnerských smluv 

 přidány prvky inteligenčních dopravních systémů, odstraněna výsadba doprovodné 

zeleně 

 byl přidán návrh pro přidání menších bodových hladin 

 rozsekání po bodech 0-10; kritérium hospodárnost 

       A2 IZS- řízení rizik 

 upraven počet partnerských smluv 

 upravení cenové hladiny celkových způsobilých výdajů na menší hladiny 
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V Jeseníku, dne 14. 2. 2018 
 
 
Zapsala:  Diana Motýlová, manažer MAS    …………………………. 
 
 
 
Ověřila:  Mgr. Vendula Poláchová, ředitelka MAS   ………………………….. 
 
 
 
  Ing. Miroslav Kocián      …………………………… 
 


