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Zápis 
ze školení a zasedání výběrové komise MAS Pobeskydí - z.s.p.o., 

uskutečněného v sídle sdružení Třanovice č.p. 1 
v pondělí dne 6. 10. 2008 od 9:00 hod. 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program zasedání: 

1. Zahájení 
2. Školení členů výběrové komise 
3. Kontrola přítomnosti (usnášeníschopnosti) výběrové komise 
4. Volba předsedy výběrové komise 
5. Projednání a schválení způsobu bodování projektů, poučení o nezaujatosti a nestrannosti 
6. Seznámení členů s výsledky příjmu a kontroly žádostí 
7. Alokace prostředků na jednotlivá fiche 
8. Přidělení projektů členům výběrové komise k bodování 
9. Bodování přidělených projektů a předávání výsledků k průběžné evidenci administrátorce 
10. Stanovení pořadí projektů dle jednotlivých fichí a dle výsledků bodování 
11. Schválení výsledků výběru projektů, závěr 

 
AD 1) 

Ředitel MAS - Oto Onderek přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem zasedání. Vyzval je 
k případnému doplnění nebo návrhu změn. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky a byl jednomyslně 
schválen.  
 
AD 2) 

Školení - členové výběrové komise byli podrobně proškoleni o způsobu bodování a výběru projektů v Programu 
rozvoje venkova, osa IV Leader, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. Dále byli seznámeni 
s konkrétními preferenčními kritérií dle jednotlivých fichí v rámci 1. výzvy MAS Pobeskydí. Školení provedl Oto 
Onderek. 
 
AD 3) 

Kontrolu usnášeníschopnosti výběrové komise provedla dle prezenční listiny asistentka Věra Kratochvílová. 
Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů výběrové komise, tj. 11 a výběrová komise je tedy 
oprávněna provádět bodování a výběr projektů.  
 
AD 4) 

Ředitel MAS vyzval přítomné k podávání návrhů na předsedu výběrové komise. Z pléna byla navržena do funkce 
předsedy výběrové komise Bc. Eva Ministrová. Poté bylo přistoupeno k hlasování a Bc. Eva Ministrová byla 
jednomyslně zvolena do funkce předsedkyně.  
 
AD 5) 

Ředitel MAS přednesl návrh způsobu postupu bodování a výběru projektů: 
a) Každý projekt bude bodován třemi členy výběrové komise (vyjma projektů v rámci fiche č. 3, které budou 

bodovány pouze dvěma členy komise). 
b) Přidělení projektů jednotlivým členům bude provedeno losováním – člen VK si vylosuje projekt z obálky, 

která obsahuje lístky s evidenčními čísly Projektů (žádostí) 
c) V případě, že si člen VK vylosuje projekt (žádost), ke kterému je nějakým způsobem zainteresován, 

nebo jej již hodnotil, vylosuje si jiný projekt z obálky.  
d) Po ukončení bodování projektu, se člen komise dostaví k administrátorce, které vrátí projekt 

s vyplněným formulářem s bodovým hodnocením a vylosuje si další projekt k hodnocení. 
e) Takto se bude postupovat  až do doby, kdy budou obodovány všechny projekty třemi členy komise. 

Výběrová komise navržený způsob bodování a výběru projektů jednomyslně schválila. 
Ředitel MAS upozornil členy komise, že podpisem prezenční listiny se zavázali k nestrannosti a nezaujatosti při 
hodnocení projektů a na případné důsledky při nedodržení tohoto závazku. Nezaujatost znamená, že člen komise 
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není nijak svázán s příslušným žadatelem – není členem jeho orgánu (starosta, člen zastupitelstva, člen správní 
rady nebo dozorčí rady apod.). Dále pak hodnotitel nemůže být stejným způsobem svázán ani se zpracovatelem 
projektu (žádosti). Každý člen výběrové komise po vylosování projektu je povinen na tuto případnou skutečnost 
upozornit tajemníka komise a vylosovat projekt jiný.  
 
AD 6) 

Administrátorka projektů – Aneta Struhalová  informovala členy výběrové komise formou PC prezentace 
o výsledcích příjmu žádostí o dotaci a průběhu administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti projektů.  
 
AD 7) 

Aneta Struhalová jako administrátorka projektů přednesla rozdělení finančních prostředků na jednotlivé fiche, tak 
jak je schválila valná hromada MAS Pobeskydí:   
 Fiche č. 1 – Občanská vybavenost    5 468 021,- Kč 
 Fiche č. 2 – Kulturní dědictví a tradice                               0,- Kč 
 Fiche č. 3 – Rozvoj zemědělského podnikání  3 124 583,- Kč 
 Fiche č. 4 – Cestovní ruch                   0,- Kč 
 Fiche č. 5 – Životní prostředí a infrastruktura  3 905 729,- Kč 
Vzhledem k tomu, že ve fichi č. 3 byly podány pouze 2 projekty s celkovou požadovanou částkou dotace 
872 000,- Kč bylo navrženo, aby zbývající částka ve fichi č. 3 byla přerozdělena v poměru převisu požadavků na 
dotace mezi fiche č. 1 a č. 5. 
Členové výběrové komise jednomyslně schválili nové rozdělení finančních prostředků na jednotlivá fiche takto: 

Fiche č. 1 – Občanská vybavenost    6 816 868,- Kč 
Fiche č. 3 – Rozvoj zemědělského podnikání     872 000,- Kč 
Fiche č. 5 – Životní prostředí a infrastruktura  4 809 465,- Kč 

 
AD 8) 

Bylo provedeno přidělení projektů členům výběrové komise k bodování v souladu se schváleným postupem 
v bodě AD 5) tohoto zápisu. 
 
AD 9) 

Bylo provedeno bodování přidělených projektů a předávání výsledků k průběžné evidenci administrátorce 
v souladu se schváleným postupem v bodě AD 5) tohoto zápisu.  
 
AD 10) 

Výsledky bodového hodnocení předkládali členové průběžně administrátorce projektů k zaevidování a stanovení 
pořadí dle výše bodového hodnocení podle jednotlivých fichí. Po ukončení bodového hodnocení bylo stanoveno  
pořadí projektů podle dosažených bodů v rámci jednotlivých fichí (viz příloha k tomuto zápisu). Projekty, které se 
nevešly do finančního limitu byly označeny jako náhradní. Výběr z náhradních projektů zajistí ředitel MAS 
v souladu s postupem stanoveným ve Strategickém plánu LEADER MAS Pobeskydí, kap. 10.2 „Způsob výběru 
projektů“, odstavec „Postupy při výběru projektů“ (str. 52 – 53 SPL).    
 
AD 11) 

Předsedkyně výběrové komise seznámila členy s výsledky výběru projektů. Výběrová komise tyto výsledky 
jednomyslně schválila. 
Ředitel MAS poděkoval všem členům za aktivní účast a ukončil zasedání.  
 
Zapsala: Věra Kratochvílová                                             Ověřili:  
 
…………………………………                                                                      ...…………………………………….  
                                                                                                                       předsedkyně výběrové komise 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                      ………………………………………                                                                                                                                           
                                                                                                                           tajemník VK – ředitel MAS 
 
Příloha: seznam vyhodnocených projektů dle fichí – 3 listy 


