Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 7 / 2018
z jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 19. listopadu 2018
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.
Přítomni:
P. Červenka, L. Matějovicová, R. Nachtmann
Omluveni:
P. Škanta, M. Hellmich
Hosté:
K. Fridrichová, M. Filipíková, T. Harant
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)
Ad 1) Zahájení
Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VKMP) oficiálně zahájila
K. Fridrichová v 10:00 hod. a uvedla, že povede jednání na základě pověření předsedkyně VKMP,
tj. L. Matějovicové. Konstatovala, že VKMP byla svolána v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s.
V době zahájení jednání VKMP je dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný
počet členů VKMP, a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 %
hlasovacích práv k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Pro potřeby tohoto zápisu jsou
místo jmenovitého uvedení partnerů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. uváděna pouze jména jejich
statutárních zástupců, nebo jimi pověřených osob. Závěrem řídící jednání konstatovala, že podklady
k projednávaným bodům byly členům VKMP zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.
Podpůrným podkladem pro jednání VKMP je powerpointová prezentace (příloha č. 2 tohoto zápisu).
Ad 2) Schválení programu jednání dne 19. listopadu 2018
Řídící jednání předložila návrh programu jednání VKMP dne 19. listopadu 2018.
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání dne 19. listopadu 2018
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení z jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
5. Jmenování hodnotící komise pro věcné hodnocení projektů ve výzvě „Bezpečně autem, na kole,
pěšky i veřejnou dopravou“
6. Hodnocení projektů ve výzvě „Podpora sociálního podnikání – investice“
a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
b) Předvýběr projektů podle návrhu nezávislého hodnotitele
c) Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře
7. Diskuze, různé
8. Závěr jednání
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu. Bylo přistoupeno
k hlasování o původním návrhu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP33/2018: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje program jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
dne 19. listopadu 2018.
Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
Jako ověřovatelka zápisu a usnesení z jednání VKMP je navrhována L. Matějovicová. Zapisovatelkou
se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za pořízení zápisu zodpovídá K. Fridrichová.
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování
o původním návrhu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP34A/2018: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí
Lucii Matějovicovou ověřovatelkou zápisu a usnesení z jednání Výběrové komise Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. listopadu 2018.
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Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP34B/2018: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Výběrové komise
Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. listopadu 2018. Za vyhotovení zápisu
a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.
Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Výběrové komise Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s.
K. Fridrichová zrekapitulovala všechna usnesení ze dne 22. srpna 2018. Konstatovala, že z tohoto
jednání nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění. V době
od posledního zasedání VKMP dne 22. srpna 2018 proběhlo jedno hlasování formou per rollam (příloha
č. 3 tohoto zápisu). Hlasování bylo vyhlášeno 19. října 2018 a dne 23. října bylo přijato usnesení,
kdy VKMP vzala na vědomí jmenování hodnotící komise ve věci zpracování podpůrného věcného
hodnocení
ve
výzvě
s názvem
„Podpora
sociálního
podnikání
–
investice“,
č. 034/06_16_074/CLLD_16_01_151. Jednací řád ukládá, že záznam o usnesení schválený
prostřednictvím per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání VKMP a je schvalován společně
s ním.
Navrhuje se vzít ústní zprávu o kontrole plnění usnesení ze dne 22. srpna 2018 a hlasování per rollam
na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno
k hlasování o původním návrhu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP35/2018: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ústní zprávu manažerky pro SCLLD o kontrole plnění usnesení z jednání
Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 22. srpna 2018 a usnesení
přijatá formou per rollam. Hlasování per rollam bude přiloženo k zápisu z jednání ze dne
19. listopadu 2018.
Ad 5) Jmenování hodnotící komise pro věcné hodnocení projektů ve výzvě „Bezpečně
autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou“
Manažerka pro SCLLD informovala členy VKMP, že pro zpracování podpůrného věcného hodnocení
ve výzvě č. 127/06_16_038/CLLD_16_01_151 s názvem „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou
dopravou“ jmenovala, na základě šetření o střetu zájmů, hodnotící komisi ve složení M. Filipíková –
hodnotitel, K. Fridrichová – schvalovatel. Navrhuje se vzít jmenování hodnotící komise na vědomí.
Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování
o původním návrhu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP36/2018: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí jmenování hodnotící komise na návrh manažerky pro SCLLD ve věci zpracování
podpůrného věcného hodnocení ve výzvě č. 127/06_16_038/CLLD_16_01_151 s názvem
„Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou“ ve složení:
• Kamila Fridrichová;
• Martina Filipíková.
Ad 6) Hodnocení projektů ve výzvě „Podpora sociálního podnikání - investice“
a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
Obsahem školení je především seznámit členy VKMP s komplexní dokumentací, která souvisí
s ukončenou výzvou s názvem „Podpora sociálního podnikání – investice“. Manažerka pro SCLLD shrnula
základní informace o Strategii CLLD a zrekapitulovala obsah jednotlivých programových rámců a základní
informace o programovém rámci IROP včetně členění na jednotlivá opatření. Vysvětlila jednotlivé
procesy v rámci hodnocení a výběru projektů. Detailní informace jsou uvedeny v prezentaci z jednání.
Dokumentace k ukončené výzvě „Podpora sociálního podnikání – investice“ obsahuje:
• Text výzvy (příloha č. 4 tohoto zápisu);
• Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí (příloha č. 5 tohoto zápisu);
• Kritéria věcného hodnocení (příloha č. 6 tohoto zápisu);
-2-

Směrnice č. 10 – Interní postupy při realizaci programového rámce IROP (příloha č. 7 tohoto
zápisu);
• Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (příloha č. 8 tohoto zápisu);
• Kontrolní list pro věcné hodnocení (příloha č. 9 tohoto zápisu).
Závěrem tohoto školícího bloku členové VKMP podepsali Potvrzení o absolvování školení k hodnocení
projektů ve výzvě „Podpora sociálního podnikání – investice“. Zároveň podepsali Etický kodex osoby
podílející se na hodnocení projektů.
•

b) Předvýběr projektů podle návrhu nezávislého hodnotitele
Na začátku projednávání bylo provedeno šetření o střetu zájmů. Nikdo z přítomných členů VKMP
se nepřihlásit, tzn. že nikdo z členů VKMP není ve střetu zájmů.
Výzva k předkládání žádostí o podporu byla vyhlášena 11. června 2018 a příjem žádostí byl ukončen
7. září 2018, seminář pro žadatele se konal 3. července 2018. V rámci výzvy byl podán pouze jeden
projekt:
• Společnost MIGplus s.r.o., IČ: 04657705, projekt s názvem „MIGplus, s.r.o. – sociální podnik“,
reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009451 (žádost o podporu byla odeslána členům VKMP
na e-mailové adresy, avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové způsobilé výdaje činí 628.285,05
Kč. Cílem projektu je vznik nového sociálního podniku formou rozšíření činnosti stávajícího podniku,
který v době podání žádosti o podporu sociálním podnikem není, o nové obory činností
(např. přípravné a dokončovací stavební práce, sklenářské práce, opravy a údržba potřeb
pro domácnost, předmětů kulturní povahy, správa a údržba nemovitostí). Hlavní aktivitou projektu
je zakoupení automobilu a pořízení vybavení, které umožní činnosti sociálního podniku vykonávat.
Budou vytvořena 4 pracovní místa, z nichž minimálně 3 budou obsazena osobami, které budou
splňovat charakteristiku příslušnosti k cílovým skupinám. V rámci procesu hodnocení formálních
náležitostí a přijatelnosti byl projekt jednou vrácen žadateli k dopracování z důvodu nesouladu
informací v žádosti o podporu a v Podnikatelském plánu – jednalo se o nesoulad informace
o realizaci výběrového řízení. Po opravě projekt hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
splnil (příloha č. 10 tohoto zápisu). Podpůrné věcné hodnocení prováděla hodnotící komise
ve složení Tomáš Harant (schvalovatel) a Martina Filipíková (hodnotitel). Dle podpůrného
hodnocení projekt splnil minimální bodovou hranici pro podporu (70 bodů) a získal v součtu 95
bodů. Členům VKMP byly e-mailem zaslány samostatné podpůrné kontrolní listy pro věcné
hodnocení (příloha č. 11 a příloha č. 12 tohoto zápisu) a souhrnný podpůrný kontrolní list pro věcné
hodnocení (příloha č. 13 tohoto zápisu).
Přihlásila se L. Matějovicová a konstatovala, že podnikatelský plán je zpracován velmi dobře.
Dále se zeptala, zda nový sociální podnik má vzniknout do tří let od zahájení činnosti stávajícího podniku
nebo od doby rozšíření stávajícího podniku o nové aktivity, podle rejstříku je vznik společnosti MIGplus
s.r.o. datován k 17. prosinci 2015. Manažerka pro SCLLD informovala, že za nový se považuje podnik,
který vznikl, resp. zanesl sociální principy či nové obory navázané na sociální podnikání do svých
zakladatelských dokumentů před méně než třemi lety před datem začátku realizace projektu. Žádné
další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
c) Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře
Na základě hodnocení projektové žádosti hodnotící komisí se členům VKMP navrhuje převzít výsledky
závěrů věcného hodnocení hodnotící komisí. Členové VKMP se ztotožnili se závěry hodnotící komise,
tzn. že projekt získal dostatečný počet bodů pro získání podpory a splnil tak podmínky věcného
hodnocení (jednoduchý zápis z jednání výběrového orgánu pro potřeby žadatele – příloha č. 14 tohoto
zápisu). Z tohoto důvodu bude projekt Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučen k podpoře.
Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování
o původním návrhu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP37A/2018: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
se ztotožňuje s výsledky věcného hodnocení, které prováděla hodnotící komise,
a konstatuje, že projekt společnosti MIGplus s.r.o., IČ: 04657705 s názvem „MIGplus, s.r.o.
– sociální podnik“ (reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009451) získal
ve věcném hodnocení 95 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
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Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP37B/2018: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt společnosti
MIGplus s.r.o., IČ 04657705 s názvem „MIGplus, s.r.o. – sociální podnik“ (reg. č. projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009451) schválit k realizaci.
Ad 7) Diskuze, různé
Manažerka pro SCLLD informovala členy VKMP, že příští zasedání k věcnému hodnocení projektů
předložených do výzvy „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou“, je třeba naplánovat ještě
v prosinci 2018. V krátké diskuzi se členové VKMP shodli na termínu 12. prosince 2018 od 9:00 hod.
v Lišnici.
Ad 8) Závěr jednání
K. Fridrichová poděkovala všem přítomným za účast a jednání ukončila v 11,00 hod.

Zapsala: M. Filipíková

…………………………………..

Ověřila: L. Matějovicová

…………………………………..

K. Fridrichová

…………………………………..

Přílohy:
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Příloha č. 11
Příloha č. 12
Příloha č. 13
Příloha č. 14

Prezenční listina
Prezentace
Hlasování per rollam vyhlášené 19. října 2018
Text výzvy „Podpora sociálního podnikání – investice“
Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí
Kritéria věcného hodnocení
Směrnice č. 10 – Interní postupy při realizaci programového rámce IROP
Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní list pro věcné hodnocení
Výsledky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu „MIGplus, s.r.o. –
sociální podnik“
Podpůrný kontrolní list pro věcné hodnocení č. 1 projektu „MIGplus, s.r.o. – sociální
podnik“
Podpůrný kontrolní list pro věcné hodnocení č. 2 projektu „MIGplus, s.r.o. – sociální
podnik“
Souhrnný podpůrný kontrolní list pro věcné hodnocení projektu „MIGplus, s.r.o. –
sociální podnik“
Jednoduchý zápis z jednání výběrového orgánu pro potřeby žadatele
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