
 

 

ZÁPIS Z 30. JEDNÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU 
Hodnocení projektů IROP 
A5 Investice do vzdělávání II. 

Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. 
 

ze dne 2. dubna 2019 
v Jeseníku (zasedací místnost SBD) 

 

 

Přítomní: 5 členů (viz prezenční listina) 
 

Program jednání: 

1) Zahájení 

2) Etické kodexy 

3) Hodnocení projektu IROP A5 Investice do vzdělávání II.  

4) Různé 

 
Usnesení Programového výboru jsou schvalována v pořadí: pro/proti/zdržel se 

 

 

1) Zahájení 
Manažerka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., Ing. Gabriela Joklíková přivítala přítomné 

členy Programového výboru, následně konstatovala, že Programový výbor je usnášeníschopný. 

Programového výboru se účastnilo: 

- 2 členové Programového výboru zastupující sektor veřejné správy, tj. 2 hlasy, 

- 2 členové Programového výboru zastupující podnikatelský sektor, tj. 2 hlasy, 

- 1 člen Programového výboru zastupující neziskový sektor, tj. 1 hlas, 



 

 

 
 

 
Zájmová skupina Rozdělení dle sektorů 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

Místní samospráva a rozvoj 

regionu 

2 40% Veřejný 2 40% 

Vzdělávání, komunitní život, 

volnoč. aktivity a sociální oblast 

1 20% Soukromý 2 40% 

Zemědělství, lesnictví, rybolov a 

životní prostředí 

1 20% Neziskový 1 20% 

Podnikatelé, řemeslníci, 

živnostníci, regionální 

producenti a ostatní služby 

1 20%  

Cestovní ruch a služby, 

propagace region a kulturní 

dědictví 

0 0 

Celkem 5 100%  

 
5 100% 

 

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

více než 49% hlasovacích práv. 

 
 

Jako zapisovatelka hodnocení Programového výboru byla jednohlasně zvolena Ing. Gabriela 

Joklíková, manažerka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., dále ověřovatelkou se stala 

Mgr. Vendula Poláchová, ředitelka MAS a Ing. Miroslav Kocián, předseda Programového výboru. 

 Usnesení 30/1: Programový výbor volí Ing. Gabrielu Joklíkovou do funkce zapisovatelky, Mgr. 

Vendulu Poláchovou a Ing. Miroslava Kociána jako ověřovatele zápisu 30. jednání Programového 

výboru. 

 

5/0/0 



 

 

 

 
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 

Programového výboru s Etickým kodexem ve vztahu k této výzvě. Z dnešního zasedání 

Programového výboru se omluvili: Zdeňka Blišťanová, Silvie Pernicová, Marian Bodnár a Marcel Šos. 

 

3) Hodnocení projektu A5 Investice do vzdělávání II. 
 

Příjem žádostí do výzvy A5 Investice do vzdělávání II. byl ukončen 31. 1. 2019 ve 12:00 a na MAS 

byla předložena jedna projektová žádost: 
 

Pořadí Název žadatele IČ 
Místo 

realizace 
projektu 

Název projektu 
Celkové  způsobilé 

výdaje projektu (v Kč) 

1. 

Střední odborná 
škola a Střední 

odborné učiliště 
strojírenské a 

stavební, Jeseník, 
Dukelská 1240 

00176401 Jeseník 

Využití digitálních technologií pro 
rozvoj a vzdělávání v oblasti cizích 
jazyků a technických a řemeslných 

oborů 

694.201,- 

 

Ing. Miroslav Kocián seznámil Programový výbor s finanční alokací celkových způsobilých výdajů 

výzvy, která činí 694.201,10 Kč.  

 

V řádném termínu dle Interních postupů MAS, byla provedena Kontrola formální náležitostí a 
přijatelnosti pověřenými pracovníky MAS. Všechny podané projekty splnily podmínky této kontroly a 
splňují také podmínky nadřazené výzvy IROP č. 68 a jsou v souladu se specifickými pravidly IROP k dané 
výzvě.  

 

 



 

 

 

Přehled doporučených projektů k financování ze strany Výběrové komise výzvy A5 Investice do vzdělávání II. po věcném hodnocení: 

Pořadí Projekt č. Název projektu Název žadatele 
Právní forma 

žadatele 
Bodové 

hodnocení 
Věcné hodnocení 

Výše celkových 
způsobilých výdajů 

projektu (v Kč) 

 
1. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011016 

Využití digitálních 
technologií pro 

rozvoj a 
vzdělávání v 
oblasti cizích 

jazyků a 
technických a 

řemeslných oborů 

Střední odborná 
škola a Střední 

odborné učiliště 
strojírenské a 

stavební, Jeseník, 
Dukelská 1240 

 
Příspěvková 
organizace 

zřízená územním 
samosprávným 

celkem 

 
40 

Žádost o podporu 
splnila podmínky 

věcného hodnocení 

694 201 
 

 

 Usnesení 30/2:  Programový výbor doporučuje projekt Využití digitálních technologií pro rozvoj a vzdělávání v oblasti cizích jazyků a technických 
a řemeslných oborů, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240, registrační číslo 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011016 k financování. 

Hlasování: 5/0/0 



 

 

 

  

 

4) Různé 

Manažerka MAS, Ing. Gabriela Joklíková zahájila bod různé a diskuse, kde členové 

Programového výboru neměli žádné otázky.  

 
 

 

V Jeseníku, dne 2. dubna 2019 
 

Zapsala: Ing. Gabriela Joklíková, manažerka MAS …………………………. 
 
 

 

 Ověřila: Mgr. Vendula Poláchová, ředitelka MAS …………………………. 
 
 
 

Ing. Miroslav Kocián, předseda Programového výboru …………………………. 
 


