
                                                
 

  

 
ZÁPIS ZE 48. PROGRAMOVÉHO VÝBORU 

 
Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 

ze dne 10. února 2022  
 

 

Přítomní: 5 členů  

 

Program jednání: 

1) Zahájení 

2) Směrnice MAS VP pro Jesenicko, o. p. s. – úprava kritérií pro výběr projektů (shodný počet 

bodů) 

3) Různé 

 

Usnesení Programového výboru je schvalováno v pořadí:              pro/proti/zdržel se 

 

1) Zahájení 
 

Manažer MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., Zdeněk Nagy přivítal přítomné 

členy Programového výboru, následně konstatoval, že Programový výbor je 

usnášeníschopný. 

 
     Programového výboru se účastnilo:  

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

- 3 členové Programového výboru zastupující soukromý sektor, tj. 3 hlasy,  

 



                                                
 

  

 

Zájmová skupina Rozdělení dle sektorů 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

Místní samospráva a rozvoj 

regionu 

1 20% Veřejný  

 

2 40% 

Vzdělávání, komunitní život, 

volnoč. aktivity a sociální oblast 

1 20% Soukromý 3 60% 

Zemědělství, lesnictví, rybolov a 

životní prostředí 

1 20% Neziskový 0 0% 

Podnikatelé, řemeslníci, 

živnostníci, regionální 

producenti a ostatní služby 

1 20% 

 

Cestovní ruch a služby, 

propagace region a kulturní 

dědictví 

1 20% 

Celkem 5 100%  5 100% 

 

Kontrolní podmínka byla splněna – Veřejný sektor nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. 

 

Jako zapisovatel hodnocení Programového výboru byl jednohlasně zvolen Zdeněk Nagy, 

manažer MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., dále ověřovatelkou se stala Lucie 

Kačor, manažer MAS a Ing. Miroslav Kocián, předseda Programového výboru. 

 

Usnesení 48/1: Programový výbor volí Zdeňka Nagyho do funkce zapisovatele, Lucii Kačor 

a Ing. Miroslava Kociána jako ověřovatele zápisu 48. jednání Programového výboru. 

5/0/0 
 

 

 



                                                
 

  

2) Směrnice MAS VP pro Jesenicko, o. p. s. – úprava kritérií pro výběr projektů (shodný 

počet bodů) 

 

Programový výbor projednal úpravu Interních směrnic MAS v oblasti věcného hodnocení projektů 

(část 3.4 Věcné hodnocení a 5. Hraniční projekt Fiche/Výzvy PRV). 

 

Původní znění týkající se změny části Interních směrnic MAS v  části 3.4 Věcné hodnocení: 

 

Na základě bodového hodnocení stanoví Výběrová komise seznam projektů v pořadí podle počtu 

bodů za každou výzvu/Fichi samostatně. V případě že v rámci hodnocení výzvy/Fiche dosáhnou 

projekty shodného počtu bodů, bude zvýhodněn projekt s nejnižší výší způsobilých výdajů. 

 

Navrhované znění týkající se změny části Interních směrnich MAS v části 3. 4. Věcné hodnocení: 

 

f) Na základě bodového hodnocení stanoví Výběrová komise seznam projektů v pořadí podle 

počtu bodů za každou výzvu/Fichi samostatně. V případě že v rámci hodnocení výzvy/Fiche 

dosáhnou projekty shodného počtu bodů, bude postup následující:  

 

1) Podpořen bude projekt dosud nepodpořeného žadatele, pokud toto nerozhodne, pak 

 

2) Bude podpořen projekt s nižší částkou způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena 

dotace, pokud toto nerozhodne, pak 

 

3) Bude podpořen žadatel, jehož místo realizace projektu se nachází v obci s nižším počtem 

obyvatel (v případě, že má žadatel uvedeno místo realizace ve více obcích, vždy je brána 

jako hodnotící kritériu ta obec, která eviduje menší počet obyvatel) - jako kontrolní údaj o 

počtu obyvatel je brán dokument o Počtu obyvatel v obcích, uveřejněný na webovém 

portálu Českého statistického úřadu – relevantním dokumentem je jeho poslední aktuální 

platná verze k datu ukončení příslušné výzvy MAS. 

 

Původní znění týkající se změny části Interních směrnic MAS v části 5. Hraniční projekt 

Fiche/Výzvy PRV: 

 

V případě, že bude potřeba rozhodnout mezi více projekty (v situaci popsaných výše v bodech 1, 2 a 

3), bude MAS postupovat dle následujících podmínek. 

 

a) Podpořen bude projekt dosud nepodpořeného žadatele, pokud toto nerozhodne, nebo bude ještě 

zbývat alokace, pak 



                                                
 

  

 

b) Bude podpořen projekt s nižší částkou požadované dotace, pokud toto nerozhodne nebo bude 

ještě zbývat alokace, pak 

 

c) Bude podpořen projekt s nižší částkou celkově způsobilých výdajů projektu. 

 

Navrhované znění týkající se změny části Interních směrnich MAS v části 5. Hraniční projekt 

Fiche/Výzvy PRV: 

 

V případě, že bude potřeba rozhodnout mezi více projekty (v situaci popsaných výše v bodech 1, 2 a 

3), bude MAS postupovat dle následujících podmínek. 

 

a) Podpořen bude projekt dosud nepodpořeného žadatele, pokud toto nerozhodne, nebo bude 

ještě zbývat alokace, pak 

 

b) Bude podpořen projekt s nižší částkou způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 

pokud toto nerozhodne nebo bude ještě zbývat alokace, pak 

 

c) Bude podpořen žadatel, jehož místo realizace projektu se nachází v obci s nižším počtem 

obyvatel (v případě, že má žadatel uvedeno místo realizace ve více obcích, vždy je brána jako 

hodnotící kritériu ta obec, která eviduje menší počet obyvatel) - jako kontrolní údaj o počtu 

obyvatel je brán dokument o Počtu obyvatel v obcích, uveřejněný na webovém portálu Českého 

statistického úřadu – relevantním dokumentem je jeho poslední aktuální platná verze k datu 

ukončení příslušné výzvy MAS. 

 

 

Usnesení 48/2: Programový výbor schvaluje navrhované znění a postup při shodném počtu bodů 
v rámci hodnocení projektů Výzvy dle předloženého návrhu v části 3.4. Věcné hodnocení a části 
5. Hraniční projekt Fiche/Výzvy PRV Interních směrnic MAS. 
 

  5/0/0  

 
 

 

 

 



                                                
 

  

     

4) Různé 

 

Manažer MAS, Zdeněk Nagy zahájil bod různé a diskuse, kde členové Programového výboru tuto 

možnost nevyužili. 

 

V Jeseníku dne 10. 2. 2022 

Zapsal: Zdeněk Nagy, DiS., Manažer MAS     ……………………………… 

Ověřili: Mgr. Lucie Kačor, manažer MAS     ……………………………….. 

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


