Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 3 / 2019
z jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 3. dubna 2019
v zasedací místnosti MAS Naděje o.p.s.
Přítomni:

P. Hanka, S. Nikolova, J. Macháček, P. Pillár, M. Sklenka, B. Valvoda
K. Fridrichová, M. Filipíková, T. Harant
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)
Ad 1) Zahájení jednání
P. Pillár zahájil jednání Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VVMP)
v 14,10 hod., přivítal všechny přítomné členy a konstatoval, že VVMP byl svolán v souladu se Statutem
MAS Naděje o.p.s. V době zahájení jednání VVMP je dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu)
přítomen dostatečný počet členů VVMP, a veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje
více jak 49 % hlasovacích práv. Lze tedy přijímat 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. Dále předsedající konstatoval, že podkladové
materiály k projednávaným bodům byly členům VVMP zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu
e-mailem.
Ad 2) Schválení programu jednání dne 3. dubna 2019
Předsedající jednání předložil návrh na doplnění programu o nový bod č. 8 – Změna výzvy „Revitalizace
sídelní zeleně – OPŽP – I.“, bod č. 9 – Změna výzvy „Výsadba dřevin – OPŽP – III.“, bod č. 10 –
Monitorovací návštěva Centra pro regionální rozvoj ČR – výzva „Kvalitní školy pro všechny – IROP – I. “ a změna názvu a čísla bodu č. 12 – Informace o projektech ve výzvě „Podpora sociálního podnikání –
provoz – II.“. Ostatní body se chronologicky přečíslují. Upravený program by poté vypadal takto:
1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 3. dubna 2019
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
5. Přihláška k partnerství MAS Naděje o.p.s. – Město Meziboří
6. Rozšíření působnosti MAS Naděje o.p.s. – Město Litvínov
7. Přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s.
8. Změna výzvy „Revitalizace sídelní zeleně – OPŽP – I.“, č. 060/05_18_128/CLLD_16_01_151 –
prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu
9. Změna výzvy „Výsadba dřevin – OPŽP – III.“, č. 036/05_17_088/CLLD_16_01_151 – prodloužení
termínu ukončení příjmu žádostí o podporu
10. Monitorovací návštěva Centra pro regionální rozvoj ČR – výzva „Kvalitní školy pro všechny – IROP
– I.“, č. 150/06_16_075/CLLD_16_01_151
11. Výběr projektů ve výzvě „Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz – II.“,
č. 671/03_16_047/CLLD_16_01_151
12. Informace o projektech ve výzvě „Podpora sociálního podnikání – provoz – II.“,
č. 651/03_16_047/CLLD_16_01_151
13. Výzva MAS Naděje o.p.s. – IROP – Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – II.“
a) Návrh obsahu výzvy
b) Návrh finanční alokace na výzvu
c) Návrh výběrových kritérií pro výběr projektů a způsob jejich hodnocení
14. Výzva MAS Naděje o.p.s. – IROP – Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice –
II.“
d) Návrh obsahu výzvy
e) Návrh finanční alokace na výzvu
f) Návrh výběrových kritérií pro výběr projektů a způsob jejich hodnocení
15. Výzva MAS Naděje o.p.s. – Podpora komunitního života na venkově 2019
16. Diskuze, různé
17. Závěr jednání
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu. Bylo přistoupeno
k hlasování o upraveném návrhu programu.
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Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP21/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje upravený program jednání dne 3. dubna 2019.
Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
Jako ověřovatel zápisu a usnesení z jednání VVMP je navrhován B. Valvoda. 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: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP22A/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí
Bořka Valvodu ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Výkonného výboru Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 3. dubna 2019.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP22B/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Výkonného výboru
Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 3. dubna 2019.
Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Kamila Fridrichová.
Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Výkonného výboru Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s.
Předsedající zrekapituloval všechna usnesení ze dne 18. února 2019 a konstatoval, že z tohoto jednání
vyplynula dvě usnesení, která vyžadují informaci o jejich plnění. Jedná se o Usnesení

č. VVMP18D/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. zmocňuje manažerku
pro SCLLD k provedení úprav ve veškeré povinné dokumentaci k výzvě MAS Naděje o.p.s. – Prorodinná
opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – III, které vzejdou z připomínek Řídícího orgánu Operačního
programu Zaměstnanost. O konečné verzi výzvy, po jejím definitivním odsouhlasení Řídícím orgánem
Operačního programu Zaměstnanost, bude Výkonným výborem Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
rozhodnuto hlasováním formou per rollam. Manažerka pro SCLLD uvedla, že členům VVMP byl dne
27. února 2019 zaslán e-mail s informací, že v rámci veškeré dokumentace k výzvě, kterou členové
VVMP schválili dne 18. února 2019, nedošlo po konzultaci s řídícím orgánem k žádné změně
a pro urychlení procesu bylo ve spolupráci s předsedou VVMP rozhodnuto, že není nutné dokumentaci
znovu schvalovat. Druhé Usnesení č. VVMP19D/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS

Naděje o.p.s. zmocňuje manažerku pro SCLLD k provedení úprav ve veškeré povinné dokumentaci
k výzvě MAS Naděje o.p.s. – Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně – II, které vzejdou z připomínek
Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu. O konečné verzi výzvy, po jejím
definitivním odsouhlasení Řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu,
bude Výkonným výborem Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. rozhodnuto hlasováním formou
per rollam bylo splněno. Hlasování per rollam bylo vyhlášeno dne 4. března 2019 (příloha č. 2 tohoto

zápisu). Jednací řád VVMP ukládá, že záznam o usnesení schválených per rollam se připojuje k zápisu
z nejbližšího jednání VVMP a je schvalován společně s ním.
Navrhuje se vzít informaci o plnění usnesení na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny
žádné další připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP23/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení Výkonného výboru Místního partnerství
MAS Naděje o.p.s. ze dne 18. února 2019 a usnesení z hlasování per rollam. Hlasování per
rollam bude přiloženo k zápisu z jednání 3. dubna 2019.
Ad 5) Přihláška k partnerství MAS Naděje o.p.s. – Město Meziboří
Předsedající seznámil členy VVMP s přihláškou nového partnera – Města Meziboří, IČ:00266086,
zastoupené starostou města Meziboří (veřejný sektor). Přihláška byla podána dne 13. března 2019
(příloha č. 3 tohoto zápisu) a partner se přihlásil do zájmové skupiny č. 3 – Veřejný sektor (města, obce,
DSO). Přijetím nového partnera se nezmění procentuální poměr partnerů s ohledem na pravidla
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standardizace MAS ani požadavky
navrhuje se partnera přijmout.
Jiné návrhy nebyly předloženy
k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
Usnesení č. VVMP24/2019:
schvaluje s účinností od 3.
IČ: 00266086.

LEADER. Protože žadatel splňuje podmínky pro přijetí do partnerství,
ani nebyly vzneseny žádné další připomínky. Bylo přistoupeno
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
dubna 2019 přijetí nového partnera – Město Meziboří,

Ad 6) Rozšíření působnosti MAS Naděje o.p.s.
P. Pillár informoval členy VVMP, že se dne 29. března 2019 zúčastnil společně s manažerkou pro SCLLD
jednání na Městském úřadě Litvínov se zástupci odboru investic a regionálního rozvoje o možnosti
rozšíření územní působnosti MAS Naděje o.p.s. o správní území města Litvínov. Podle nové metodiky
řídícího orgánu je možné v návaznosti na střednědobé hodnocení Strategie CLLD rozšířit území místní
akční skupiny o tzv. bílá místa. Rozhodujícím kritériem pro možnost rozšiřovat území místní akční skupiny
zůstává fakt, že součástí územní působnosti mohou být jen sídelní celky s počtem obyvatel do 25 000.
Zároveň platí pravidlo, že pro stanovení počtu obyvatel, je rozhodné datum 1. ledna 2014. K tomuto
datu dle ČSÚ mělo město Litvínov 25 140 obyvatel, tzn. že přesto, že v současné době město Litvínov
hranici 25 000 obyvatel nepřekračuje, vzhledem k výše uvedenému, je pro něj v současné chvíli
nemožné se zařadit do územní působnosti MAS Naděje o.p.s. Zástupci obou stran se dohodli,
že zůstanou i nadále v kontaktu a budou jednat o přistoupení v novém programovém období.
K. Fridrichová závěrem doplnila, že snahou Národní sítě MAS ČR je do budoucna pokrývat tzv. bílá místa.
V případě MAS Naděje o.p.s. se tak jedná ještě o obce Břvany, Kozly, Volevčice či město Horní Jiřetín.
O pokrytí působnosti některých těchto obcí zároveň projevily zájem i sousední místní akční skupiny.
Navrhuje se vzít informaci o rozšíření působnosti MAS Naděje o.p.s. na vědomí. Jiné návrhy nebyly
předloženy ani nebyly vzneseny žádné další připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP25/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ústní informaci o závěrech jednání zástupců MAS Naděje o.p.s. se zástupci města
Litvínov o možnostech zařazení správního území města Litvínov do územní působnosti MAS
Naděje o.p.s.
Ad 7) Přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s.
Manažerka pro SCLLD předložila členům VVMP přehled výzev ke dni 3. dubna 2019 (příloha č. 4 tohoto
zápisu). V krátkosti informovala o administraci výzev a také o procesech hodnocení a výběru projektů.
Zrekapitulovala výzvy, které byly vyhlášeny v roce 2019:
• Revitalizace sídelní zeleně – OPŽP – I.
o výzva vyhlášena dne 14. února 2019
• Výsadba dřevin – OPŽP – III.
o výzva vyhlášena dne 18. února 2019
• Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – OPZ – III.
o výzva vyhlášena dne 28. února 2019
• Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně – IROP – II.
o výzva vyhlášena dne 7. března 2019
Dne 4. dubna 2019 je plánováno vyhlásit další 2 výzvy:
• Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – IROP – II.
• Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – IROP – II.
Navrhuje se vzít přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. na vědomí. Jiné návrhy nebyly předloženy
ani nebyly vzneseny žádné další připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP26/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí přehled stavu výzev MAS Naděje o.p.s. k aktuálnímu datu.
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Ad 8) Změna
výzvy
„Revitalizace
sídelní
zeleně
–
OPŽP
–
I.“,
č. 060/05_18_128/CLLD_16_01_151 – prodloužení termínu ukončení příjmu
žádostí o podporu
Manažerka pro SCLLD přednesla členům VVMP návrh na změnu výzvy „Revitalizace sídlení zeleně –
OPŽP – I.“ (příloha č. 5 tohoto zápisu), která se týká prodloužení termínu příjmu žádostí, a to z 13.
května 2019 na 1. července 2019. Důvodem je poskytnutí dostatku času žadatelům např. na zpracování
biologického posouzení a projektové dokumentace.
Navrhuje se schválit prodloužení termínu pro podávání žádostí o podporu do výzvy MAS Naděje o.p.s.
„Revitalizace sídelní zeleně – OPŽP – I.“ do 1. července 2019. Ostatní parametry výzvy zůstávají
beze změn. Jiné návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP27/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje změnu termínu ukončení příjmu žádostí o podporu do výzvy „Výzva MAS Naděje
o.p.s. – OPŽP – Revitalizace sídelní zeleně“, a sice do 1. července 2019. Ostatní náležitosti
výzvy zůstávají beze změny.
Ad 9) Změna výzvy „Výsadba dřevin – OPŽP – III.“, č. 036/05_17_088/CLLD_16_01_151
– prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu
Také u této výzvy „Výsadba dřevin – OPŽP – III.“ (příloha č. 6 tohoto zápisu) se navrhuje změna,
která se týká prodloužení termínu příjmu žádostí, a to z 17. dubna 2019 na 1. července 2019. Důvodem
je poskytnutí dostatku času žadatelům např. na řešení vlastnických vztahů či zpracování biologického
posouzení a projektové dokumentace.
Navrhuje se schválit prodloužení termínu pro podávání žádostí o podporu do výzvy MAS Naděje o.p.s.
„Výsadba dřevin – OPŽP – III.“ do 1. července 2019. Ostatní parametry výzvy zůstávají beze změn. Jiné
návrhy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP28/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje změnu termínu ukončení příjmu žádostí o podporu do výzvy „Výzva MAS Naděje
o.p.s. – OPŽP – Výsadba dřevin – III.“, a sice do 1. července 2019. Ostatní náležitosti výzvy
zůstávají beze změny.
Ad 10) Monitorovací návštěva Centra pro regionální rozvoj ČR – výzva „Kvalitní školy
pro všechny – IROP – I.“, č. 150/0616_075/CLLD_16_01_151
Manažerka pro SCLLD informovala členy VVMP o monitorovací návštěvě ze strany Centra pro regionální
rozvoj ČR (dále také CRR), která se uskutečnila dne 20. března 2019. Monitorovací návštěva proběhla
v rámci kontroly postupů MAS při věcném hodnocení projektů v 5. výzvě IROP „Výzva MAS Naděje o.p.s.
– IROP – Kvalitní školy pro všechny“, č. 150/06_16_075/CLLD_16_01_151. Výsledkem monitorovací
návštěvy je zjištění, že věcné hodnocení projektů neproběhlo v souladu se schválenými Interními
postupy a byla identifikována pochybení při jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje
o.p.s. (dále také VKMP). Doposud probíhalo věcné hodnocení projektů tak, že VKMP jmenovala hodnotící
komisi, složenou ze zaměstnanců kanceláře MAS Naděje o.p.s. Hodnotící komise připravila podpůrné
věcné hodnocení (kontrolní listy) jako podklad pro jednání VKMP. Řídící orgán však na základě
aktualizované metodiky změnil postupy procesu věcného hodnocení žádostí o podporu a to tak, že VKMP
již hodnotící komisi nejmenuje a všechny kroky věcného hodnocení provádí sám výběrový orgán během
svého zasedání. Dle Záznamu z monitorovací návštěvy (příloha č. 7 tohoto zápisu) spočívalo pochybení
kanceláře v tom, že „zaměstnanci zpracovali a předložili VKMP již vyplněné tabulky s návrhem

hodnocení. U jednotlivých kritérií bylo již vyplněno bodové ohodnocení včetně odůvodnění počtu
přidělených bodů, a členové VKMP provedli pouze odhlasování již předem připravených kontrolních listů.
Jednotlivá kritéria nebyla přečtena, ani rozsah bodů a způsob jejich hodnocení “. V rámci Záznamu

z monitorovací návštěvy bylo ze strany CRR MAS Naděje o.p.s. doporučeno, aby:
• zneplatnila věcné hodnocení projektů 5. výzvy MAS Naděje o.p.s. v plném rozsahu,
• provedla nové věcné hodnocení projektů v 5. výzvě MAS Naděje o.p.s. dle Interních postupů
ve vydání 3/2019, platných od 18. února 2019.
Protože CRR nestanovuje, kdo má toto zneplatnění fáze hodnocení provést, navrhuje VVMP,
aby zneplatnění provedla VKMP. Navrhuje se, aby VVMP vzal monitorovací návštěvu CRR na vědomí
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a dále uložil VKMP postupovat v souladu s doporučením CRR k nápravě. Jiné návrhy ani připomínky
nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP29A/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí Záznam z monitorovací návštěvy Centra pro regionální rozvoj ČR,
která se uskutečnila
dne
20. března
2019
v rámci
výzvy
č. 150/06_16_075/CLLD_16_01_151 s názvem „Kvalitní školy pro všechny“.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP29B/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výběrové komisi Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. akceptovat doporučení
k nápravě plynoucí ze záznamu Centra pro regionální rozvoj ČR a ukládá Výběrové komisi
Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. provést nové věcné hodnocení projektů ve výzvě
č. 150/06_16_075/CLLD_16_01_151 s názvem „Kvalitní školy pro všechny“.
Ve 14.50 hod. se na jednání VVMP dostavil J. Macháček.
Ad 11) Výběr projektů ve výzvě „Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz
– II.“, č. 671/03_16_047/CLLD_16_01_151
Na začátku jednání došlo k šetření o střetu zájmů. Přihlásila se S. Nikolova, že se nachází ve střetu
zájmu k projednávaným žádostem o podporu, tudíž se zdrží hlasování a jakýchkoliv připomínek
k projednávaným žádostem o podporu.
Ve Výzvě „Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz – II.“ bylo podáno celkem 5 žádostí
o podporu:
•
Název projektu: „Spolu v ulicích“ (reg. č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010507),
který podalo Obrnické centrum sociálních služeb, p.o., IČ: 21551413, celkové způsobilé výdaje činí
2.494.770,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 8 tohoto zápisu). Projekt prošel kontrolou formálních
náležitostí a přijatelnosti s výsledkem SPLNĚNO (příloha č. 9 tohoto zápisu), věcným hodnocením
(příloha č. 10 tohoto zápisu), kde získal 92,50 bodů s výsledkem SPLNĚNO S VÝHRADOU a byl
VKMP doporučen VVMP ke schválení k realizaci s výhradou (příloha č. 11 tohoto zápisu). Všechna
hodnocení byla členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad k jednání.
•
Název projektu: „Odborné sociální poradenství v malých obcích“ (reg. č. projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010511), který podalo Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.,
IČ: 25438352, celkové způsobilé výdaje činí 2.497.080,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 12
tohoto zápisu). Projekt prošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem SPLNĚNO
(příloha č. 13 tohoto zápisu), věcným hodnocením (příloha č. 14 tohoto zápisu), kde získal 86,25
bodů s výsledkem SPLNĚNO S VÝHRADOU a byl VKMP doporučen VVMP ke schválení k realizaci
s výhradou (příloha č. 11 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla členům VVMP zaslána e-mailem
jako podklad k jednání.
•
Název
projektu:
„Poradna
jako
nástroj
prevence“
(reg.
č.
projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010506), který podalo Obrnické centrum sociálních služeb, p.o.,
IČ: 21551413, celkové způsobilé výdaje činí 2.498.095,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 15
tohoto zápisu). Projekt splnil podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem SPLNĚNO
(příloha č. 16 tohoto zápisu), věcným hodnocením (příloha č. 17 tohoto zápisu), kde získal 85,00
bodů s výsledkem SPLNĚNO S VÝHRADOU a byl VKMP doporučen VVMP ke schválení k realizaci
s výhradou (příloha č. 11 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla členům VVMP zaslána e-mailem
jako podklad k jednání.
•
Název projektu: „Sociální služby v regionu MAS Naděje“ (reg. č. projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010510), který podala Oblastní charita Most, IČ: 70828920, celkové
způsobilé výdaje činí 2.499.495,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 18 tohoto zápisu). Projekt splnil
podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem SPLNĚNO (příloha č. 19 tohoto zápisu),
věcným hodnocením (příloha č. 20 tohoto zápisu), kde získal 76,25 bodů s výsledkem SPLNĚNO
S VÝHRADOU a byl VKMP doporučen VVMP ke schválení k realizaci s výhradou (příloha č. 11 tohoto
zápisu). Všechna hodnocení byla členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad k jednání.
•
Název projektu: „Komunitní centrum ČONORO – podpora provozu KC“ (reg. č. projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010512), který podal Spolek Čonoro, z.s., IČ: 06666507, celkové
způsobilé výdaje činí 1.969.470,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 21 tohoto zápisu). Projekt splnil
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podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem SPLNĚNO (příloha č. 22 tohoto zápisu).
Ve věcném hodnocení získal 47,50 bodů (příloha č. 23 tohoto zápisu), čímž NESPLNIL podmínky
věcného hodnocení (minimální bodová hranice 50 bodů), byla mu ukončena administrace a nemohl
být doporučen VVMP ke schválení k realizaci (příloha č. 11 tohoto zápisu). Všechna hodnocení byla
členům VVMP zaslána e-mailem jako podklad k jednání.
Členové VVMP se v diskuzi shodli na hodnocení VKMP, včetně výhrad především k projektu
Rekvalifikačního a informačního centra s.r.o., kde je ve výhradě uvedeno, že je třeba doložit potřebnost
realizace projektu v uvedených lokalitách – Osek, Duchcov a Lom a doložit, zda je pro tuto službu volná
kapacita ve strategickém plánu Ústeckého kraje. Protože Obrnické centrum sociálních služeb, p.o.
podalo do výzvy 2 projekty, přiklání se VKMP k podpoře pouze jednoho projektu.
V rámci finanční alokace, která byla na tuto výzvu vyhlášena, mohou být finančně podpořeny
pouze 2 projekty a ostatní 2 projekty budou zařazeny do zásobníků projektů. Projekt Spolku Čonoro,
z.s. nesplnil podmínky věcného hodnocení a nebyl VKMP doporučen VVMP k realizaci. Informace
o výběru projektů, resp. zařazení do zásobníků projektů, budou zaslány žadatelům depeší a po uplynutí
15denní lhůty pro podání žádosti o přezkum negativního výsledku ve fázi hodnocení a výběru projektů
bude kompletní dokumentace odeslána na řídící orgán k závěrečnému ověření způsobilosti projektů.
VVMP se proto navrhuje projekty s názvem „Spolu v ulicích“ a „Odborné sociální poradenství v malých
obcích“ doporučit k realizaci s výhradou. Další 2 projekty s názvem „Poradna jako nástroj prevence“
a „Sociální služby v regionu MAS Naděje“ budou vzhledem k omezené výši finanční alokace zařazeny
do zásobníku projektů.
Jiné návrhy nebyly předloženy ani nebyly vzneseny žádné další připomínky, bylo přistoupeno
k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Nikolova)
Usnesení č. VVMP30A/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne
5. března 2019 a schvaluje projekt reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010507 organizace
Obrnické centrum sociálních služeb, p.o., IČ: 21551413, s názvem „Spolu v ulicích“
k realizaci S VÝHRADOU.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Nikolova)
Usnesení č. VVMP30B/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 5. března
2019 a schvaluje projekt reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010511 společnosti
Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., IČ: 25438352, s názvem „Odborné sociální
poradenství v malých obcích“ k realizaci S VÝHRADOU.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Nikolova)
Usnesení č. VVMP30C/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 5. března
2019 a schvaluje projekt reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010506 organizace Obrnické
centrum sociálních služeb, p.o., IČ: 21551413, s názvem „Poradna jako nástroj prevence“
k realizaci S VÝHRADOU. Projekt se zařazuje do zásobníku projektů.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Nikolova)
Usnesení č. VVMP30D/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí závěry Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 5. března
2019 a schvaluje projekt reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010510 organizace Oblastní
charita Most, IČ: 70828920, s názvem „Sociální služby v regionu MAS Naděje“ k realizaci
S VÝHRADOU. Projekt se zařazuje do zásobníku projektů.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Nikolova)
Usnesení č. VVMP30E/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ukončení administrace projektu reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010512
organizace Spolek Čonoro, z.s., IČ: 06666507, s názvem „Komunitní centrum ČONORO –
podpora provozu KC“.
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Ad 12) Informace o projektech ve výzvě „Podpora sociálního podnikání – provoz – II.“,
č. 651/03_16_047/CLLD_16_01_151
Manažerka pro SCLLD informovala členy VVMP o projektech, které byly podány ve výzvě „Podpora
sociálního podnikání – provoz – II.“. Byly podány 2 žádosti o podporu:
• Název
projektu:
„MIGplus
–
sociální
podnik“
(reg.
č.
projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010607), který podal MIGplus s.r.o., IČ: 04657705, celkové
způsobilé výdaje 2.999.790,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 24 tohoto zápisu). Projekt splnil
podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem SPLNĚNO (příloha č. 25 tohoto
zápisu). V rámci věcného hodnocení projekt získal pouze 28,75 bodů (příloha č. 26 tohoto
zápisu), čímž NESPLNIL podmínky věcného hodnocení a nebyl VKMP doporučen VVMP k realizaci
(příloha č. 27 tohoto zápisu).
• Název
projektu:
„Sociální
podnik
Videolgic.cz“
(reg.
č.
projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010620), který podal Videologic s.r.o., IČ: 22773592, celkové
způsobilé výdaje 2.993.600,00 Kč (detail projektu je přílohou č. 28 tohoto zápisu). Projekt splnil
podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti s výsledkem SPLNĚNO (příloha č. 29 tohoto
zápisu). V rámci věcného hodnocení projekt získal pouze 27,50 bodů, čímž NESPLNIL podmínky
věcného hodnocení (příloha č. 30 tohoto zápisu) a nebyl VKMP doporučen VVMP k realizaci
(příloha č. 27 tohoto zápisu).
U obou projektů byl zpracován expertní posudek nezávislého hodnotitele, se kterým se členové VKMP
ztotožnili a nedoporučili VVMP projekty k podpoře. Z konzultace s řídícím orgánem vyplynulo, že VVMP
se k těmto projektům již nijak nevyjadřuje, protože nesplněním podmínek věcného hodnocení jim byla
automaticky ukončena administrace žádosti o podporu a kompletní dokumentace byla předána na řídící
orgán. VVMP tuto skutečnost pouze vezme na vědomí.
Protože z této výzvy zůstává finanční alokace v plné výši, tj. 6.650.000,00 Kč, plánuje MAS Naděje o.p.s.
vyhlásit výzvu znovu, přibližně 24. dubna 2019. Protože se ve výzvě bude měnit jen datum zahájení
a ukončení příjmu žádostí, navrhuje se členům VVMP schválit obsah výzvy, finanční alokaci, výběrová
kritéria a způsob jejich hodnocení formou hlasování per rollam.
Jiné návrhy nebyly předloženy ani nebyly vzneseny žádné další připomínky, bylo přistoupeno
k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP31A/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ukončení administrace projektu reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010607
společnosti MIGplus s.r.o., IČ: 04657705 s názvem „MIGplus – sociální podnik“ a projektu
reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010620 společnosti Videologic s.r.o. , IČ: 22773592
s názvem „Sociální podnik Videologic.cz“.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP31B/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí informaci o plánovaném vyhlášení výzvy „Podpora sociálního podnikání – provoz
– OPZ – III.“. Obsah výzvy, finanční alokace, výběrová kritéria a způsob jejich hodnocení
budou schváleny hlasováním per rollam.
Ad 13) Výzva MAS Naděje o.p.s. – IROP – „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou
dopravou – II.“
Řídící jednání předal slovo manažerce pro SCLLD, která přítomné členy VVMP v krátkosti seznámila
s obsahem dokumentů, vycházejících z věcných a obsahových požadavků řídícího orgánu.
a) Návrh obsahu výzvy „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – IROP – II.“
(příloha č. 31 tohoto zápisu). Hlavním cílem je zvýšení podílu alternativní dopravy za vzděláním,
do zaměstnání a za službami a zvýšení bezpečnosti v obcích. V rámci opatření lze podpořit
komplexní řešení bezpečného pohybu v obcích, včetně vybudování nových cyklotras a pěších
tras. Podpořit lze vybudování, modernizaci a rekonstrukce chodníků podél silnic II. a III. třídy,
které procházejí obcemi (kolem místních komunikací), včetně podchodů a lávek přizpůsobených
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace; rekonstrukci, modernizaci a výstavbu
bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy; nové cyklostezky
a cyklotrasy, pěší trasy, které spojují menší sídla s městy, sloužící k nemotorizované dopravě
do škol, zaměstnání, na nákupy, dále doplňková zeleň, liniová výsadba podél tras, značení, vznik
míst pro jízdní kola apod.
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Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované
nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované
nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.
• Způsob financování:
ex post
• Minimální výše způsobilých výdajů:
500.000,00 Kč
• Maximální výše způsobilých výdajů:
12.211.439,00 Kč
• Období realizace:
1. ledna 2014 – 30. dubna 2021
b) Návrh finanční alokace na výzvu – 12.211.439,00 Kč
c) Návrh výběrových kritérií pro výběr projektů a způsobu jejich hodnocení
Popis procesního postupu při administraci výzev ze strany kanceláře MAS Naděje o.p.s., VKMP,
VVMP a kritéria pro hodnocení žádostí o podporu jsou obsahem dokumentu „Směrnice č. 10 – Interní
postupy při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období
2014 – 2020 pro programový rámec IROP“ (příloha č. 32 tohoto zápisu). Kritéria formálních
náležitostí a přijatelnosti (příloha č. 33 tohoto zápisu), Kritéria věcného hodnocení pro aktivitu
Bezpečnost dopravy (příloha č. 34 tohoto zápisu) a Kritéria věcného hodnocení pro aktivitu
Cyklodoprava (příloha č. 35 tohoto zápisu) byly v předstihu zaslány členům VVMP k prostudování.
Všechny dokumenty jsou již také ve znění, které schválil řídící orgán.
Členové VVMP se shodli na obsahu výzvy, celkové finanční alokaci výzvy, seznamu výběrových kritérií
a na způsobu jejich hodnocení a výběru. Navrhuje se schválit znění výzvy vč. doprovodné dokumentace
v předloženém znění. Jiný návrh ani připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP32A/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje obsah výzvy MAS Naděje o.p.s. – Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou
dopravou – IROP – II.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP32B/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje finanční alokaci na výzvu MAS Naděje o.p.s. – Bezpečně autem, na kole, pěšky
i veřejnou dopravou – IROP – II. ve výši 12.211.439,00 Kč.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP32C/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů a způsob jejich hodnocení v rámci výzvy MAS
Naděje o.p.s. – Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – IROP – II.
Ad 14) Výzva MAS Naděje o.p.s. – IROP – „Podpora sociálních služeb a komunitních center
– investice - II.“
Řídící jednání informoval členy VVMP o návrhu S. Nikolové na úpravu výše maximálních způsobilých
výdajů (z 2.000.000,00 Kč zvýšit na 3.714,061,00 Kč) tak, aby bylo možné jednou žádostí o podporu
vyčerpat celou finanční alokaci výzvy. Manažerka pro SCLLD uvedla, že prioritou výzvy je podpořit
projekty menšího charakteru, i vzhledem k naplnění indikátorů stanovených ve SCLLD. V diskuzi
se členové VVMP shodli, že tuto změnu podpoří s tím, že bodové hodnocení kritéria VH – „Výše celkových
způsobilých výdajů“ bude nastaveno tak, aby byly zvýhodněny menší projekty.
Manažerka pro SCLLD seznámila členy VVMP s obsahem dokumentů, vycházejících z věcných
a obsahových požadavků řídícího orgánu.
a) Návrh obsahu výzvy „Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – IROP –
II.“ (příloha č. 36 tohoto zápisu). Cílem opatření je rozvoj sociálních služeb a komunitních center
(nákup pozemků, staveb, zařízení, vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy) s cílem
bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně
vyloučených osob či sociálním vyloučením ohrožených osob nebo zdravotně postižených.
Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, organizační složky státu,
příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané
kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní
organizace.
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•
•
•
•

Způsob financování:
Minimální výše způsobilých výdajů:
Maximální výše způsobilých výdajů:
Období projektu:

ex post
250.000,00 Kč
3.714.061,00 Kč
1. ledna 2014 – 30. října 2020

b) Návrh finanční alokace na výzvu – 3.714.061,00 Kč
c) Návrh výběrových kritérií pro výběr projektů a způsobu jejich hodnocení
Popis procesního postupu při administraci výzev ze strany kanceláře MAS Naděje o.p.s., VKMP,
VVMP a kritéria pro hodnocení žádostí o podporu jsou obsahem dokumentu „Směrnice č. 10 – Interní
postupy při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období
2014 – 2020 pro programový rámec IROP“ (příloha č. 32 tohoto zápisu). Kritéria formálních
náležitostí a přijatelnosti jsou v rámci IROP stejná (příloha č. 33 tohoto zápisu), Kritéria věcného
hodnocení pro aktivitu Rozvoj sociálních služeb (příloha č. 37 tohoto zápisu) a Kritéria věcného
hodnocení pro aktivitu Rozvoj komunitních center (příloha č. 38 tohoto zápisu) byly v předstihu
zaslány členům VVMP k prostudování. Všechny dokumenty jsou již také ve znění, které schválil řídící
orgán.
Členové VVMP se shodli na obsahu výzvy, celkové finanční alokaci výzvy, seznamu výběrových kritérií
a na způsobu jejich hodnocení a výběru. Navrhuje se schválit znění výzvy vč. doprovodné dokumentace
v předloženém znění. Jiný návrh ani připomínky nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP33A/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje obsah výzvy MAS Naděje o.p.s. – Podpora sociálních služeb a komunitních center
– investice – IROP – II.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP33B/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje finanční alokaci na výzvu MAS Naděje o.p.s. – Podpora sociálních služeb
a komunitních center – investice – IROP – II. ve výši 3.714.061,00 Kč.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP33C/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů a způsob jejich hodnocení v rámci výzvy MAS
Naděje o.p.s. – Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice – IROP – II.
Ad 15) Výzva MAS Naděje o.p.s. – Podpora komunitního života na venkově 2019
Předsedající zrekapituloval informace o výzvě „Podpora komunitního života na venkově 2019“, kdy MAS
Naděje o.p.s. v rámci této výzvy podala dne 19. února 2019 žádost o poskytnutí dotace z Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje ve výši 469.000,00 Kč. Žádosti o dotaci v současné době posuzuje
Komise pro regionální rozvoj, následně projednává a schvaluje Rada Ústeckého kraje a dne 29. dubna
2019 by měla být žádost projednána a schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Podle informace
by se na tomto zasedání měla navyšovat finanční alokace cca o 8 %. Následně MAS Naděje o.p.s. vyhlásí
individuální výzvu pro předkládání žádostí o podporu, kde oprávněnými žadateli budou obecně
prospěšné společnosti, spolky, ústavy, obce, příspěvkové organizace zřizované obcí nebo Ústeckým
krajem, školy a školská zařízení registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení. Kancelář navrhuje
svolat pracovní jednání VVMP, ze kterého by vzešly definice jednotlivých kritérií pro posuzování
a hodnocení žádostí a způsob jejich hodnocení. V diskuzi se členové shodli na termínu 15. dubna 2019
od 14:00 hod. v Lišnici.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VVMP34/2019: Výkonný výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí informaci o výzvě „Podpora komunitního života na venkově 2019“.
Ad 16) Diskuze, různé
V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Ad 17) Závěr jednání
Předsedající P. Pillár poděkoval všem za účast a ukončil jednání VVMP v 15,55 hod.
Zapsala: M. Filipíková

…………………………………..

Ověřil: B. Valvoda

…………………………………..

K. Fridrichová

…………………………………..
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