Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 4 / 2020
z jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 18. června 2020
v zasedací místnosti sídla MAS Naděje o.p.s.
Přítomni:

P. Havlík, L. Matějovicová, R. Nachtmann, J. Veverka
M. Filipíková, T. Harant
Omluveni:
P. Červenka
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)
Ad 1) Zahájení jednání
Jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VKMP) oficiálně zahájil T. Harant
v 9,00 hod. a uvedl, že povede jednání společně s předsedkyní VKMP L. Matějovicovou. Přivítal všechny
přítomné a omluvil nepřítomné členy. Dále konstatoval, že VKMP byla svolána v souladu se Statutem MAS
Naděje o.p.s. V době zahájení jednání VKMP je dle prezenční listina (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. Všechny podklady k jednání byly členům VKMP zaslány
v předstihu na jejich e-mailové adresy.
Ad 2) Schválení programu jednání dne 18. června 2020
Řídící jednání předložil návrh na změnu programu jednání VKMP dne 18. června 2020, spočívající v přidání
bodu o zrušení usnesení souvisejících s procesy věcného hodnocení projektů ve výzvě
č. C08/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz –
III.“ – OPZ. Upravený program by poté vypadal takto:
1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 18. června 2020
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
5. Zrušení
usnesení
souvisejících
s procesy
věcného
hodnocení
projektů
ve výzvě
č. C08/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora sociálních služeb a komunitních center –
provoz – III.“ – OPZ
6. Kontrola usnesení z hlasování per rollam Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
7. Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. 15/000/00000/342/000153/V003 s názvem „Žádosti o podporu
v rámci operace 19.2.1 – III.“ – PRV
a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
b) Předvýběr projektů doporučených k podpoře
c) Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře
8. Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. C08/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora sociálních
služeb a komunitních center – provoz – III.“ – OPZ
a) Školení pro hodnotitele a Etický kodex
b) Předvýběr projektů na základě návrhu nezávislého hodnotitele
c) Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře
9. Diskuze, různé
10. Závěr jednání
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu. Bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu programu.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP25/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje
program jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 18. června 2020.
Ad 3) Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
Ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání VKMP je navrhován R. Nachtmann. Zapisovatelkou se navrhuje
jmenovat M. Filipíkovou. Za pořízení zápisu zodpovídá T. Harant.
Jiný návrh nebyl předložen ani nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování o původním
návrhu.
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Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP26A/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí
Radoslava Nachtmanna ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Výběrové komise Místního
partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 18. června 2020.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP26B/2020: 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 18. června 2020.
Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Tomáš Harant.
Ad 4) Kontrola plnění usnesení Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
T. Harant zrekapituloval všechna usnesení z jednání dne 4. března 2020 a konstatoval, že z tohoto jednání
nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.
Navrhuje se vzít informaci o plnění usnesení z jednání VKMP na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen,
ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP27/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí ústní zprávu manažera pro SCLLD o kontrole plnění usnesení Výběrové komise
Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 4. března 2020.
Ad 5) Zrušení usnesení souvisejících s procesy věcného hodnocení projektů ve výzvě
č. C08/03_16_047/CLLD_16_01_151
s názvem
„Podpora
sociálních
služeb
a komunitních center – provoz – III.“ – OPZ
T. Harant informoval členy VKMP, že MAS Naděje o.p.s. byla Řídícím orgánem OPZ (dále také ŘO OPZ) v rámci
závěrečného ověření způsobilosti ve výzvě č. C08/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora
sociálních služeb a komunitních center – provoz – III.“ upozorněna na nesprávný postup ve 2. fázi hodnocení,
tedy věcném hodnocení, které proběhlo při jednání VKMP dne 4. března 2020. Tohoto jednání a bodu,
ve kterém probíhalo věcné hodnocení, se zúčastnila L. Matějovicová., která je u projektu
č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016026 statutárním zástupcem žadatele a byla tak ve střetu zájmů,
což v souladu s bodem č. 10 Etického kodexu, kteří členové VKMP podepisují před zahájením věcného
hodnocení, neprodleně oznámila, při jednání se u bodu věcného hodnocení zdržela hlasování a do procesu
hodnocení nijak nezasahovala. ŘO OPZ ale tento postup označil jako nesprávný a dne 2. června 2020 vyzval
MAS Naděje o.p.s. k provedení nového hodnocení projektů přijatých do této výzvy (příloha č. 2 tohoto zápisu).
Podle ŘO OPZ se totiž osoba ve střetu zájmů nesmí konkrétního bodu jednání zúčastnit. Na základě
požadavku ŘO OPZ se navrhuje, aby VKMP zrušila Usnesení č. VKMP17A/2020, VKMP17B/2020,
VKMP18A/2020 a VKMP18B/2020 ze dne 4. března 2020, týkající se hodnocení projektů ve výzvě
č. C08/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz –
III.“.
Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné připomínky bylo, přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP28/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ruší vlastní
usnesení č. VKMP17A/2020, VKMP17B/2020, VKMP18A/2020 a VKMP18B/2020 ze dne
4. března 2020.
Ad 6)

Kontrola usnesení z hlasování per rollam Výběrové komise Místního partnerství MAS
Naděje o.p.s.
T. Harant zrekapituloval všechna hlasování per rollam, která proběhla od posledního jednání VKMP
dne 4. března 2020. Jednalo se o hlasování per rollam vyhlášené dne 13. května 2020 (příloha č. 3 tohoto
zápisu), dne 19. května 2020 (příloha č. 4 tohoto zápisu) a dne 21. května 2020 (příloha č. 5 tohoto zápisu).
Z usnesení nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění. Navrhuje se vzít
informaci o plnění usnesení z hlasování per rollam na vědomí. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny
žádné připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 4
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP29/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere
na vědomí usnesení přijatá formou per rollam. Všechna hlasování per rollam budou přiložena
k zápisu z jednání dne 18. června 2020.
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Ad 7)

Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. 15/000/00000/342/000153/V003 s názvem
„Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – III.“
Dle předběžného šetření o střetu zájmů bylo zjištěno, že pan J. Veverka je ve střetu zájmů k projednávaným
projektům. Proto na dobu hodnocení projektů podaných ve výzvě č. 15/000/00000/342/000153/V003
s názvem „Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – III.“ opustil jednání VKMP.
a)

Školení pro hodnotitele a Etický kodex

T. Harant v úvodu v krátkosti shrnul základní informace o Strategii CLLD a o programovém rámci PRV. V rámci
školení byli členové VKMP seznámeni s komplexní dokumentací, která souvisí s ukončenou výzvou „Žádosti
o podporu v rámci operace 19.2.1. – III.“. Detailní informace o výzvě jsou uvedeny v prezentaci (příloha č. 6
tohoto zápisu).
Dokumentace k ukončený výzvě „Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – III.“ obsahuje:
• Text výzvy (příloha č. 7 tohoto zápisu);
• Podrobný popis Fichí (příloha č. 8 tohoto zápisu);
• Interní postupy pro programový rámec PRV (příloha č. 9 tohoto zápisu);
• Fiche č. 1 – Podpora zemědělského podnikání (příloha č. 10 tohoto zápisu);
• Fiche č. 3 – Rozvoj nezemědělského podnikání (příloha č. 11 tohoto zápisu).
Závěrem tohoto školícího bloku členové VKMP podepsali Potvrzení o absolvování školení k hodnocení projektů
ve výzvě „Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – III.“. Zároveň podepsali Etický kodex osoby podílející
se na hodnocení projektů – Fiche č. 1 – Podpora zemědělského podnikání a Etický kodex osoby podílející
se na hodnocení projektů – Fiche č. 3 – Rozvoj nezemědělského podnikání obsahující postup v případě střetu
zájmů/nepodjatosti k hodnoceným projektům.
b)

Předvýběr projektů doporučených k podpoře

Výzva k předkládání žádosti o podporu byla vyhlášena 5. března 2020, příjem žádostí byl ukončen 15. dubna
2020. Z důvodu omezení, která vznikla v souvislosti s koronavirovou epidemií, se pro žadatele místo semináře
uskutečnil dne 13. března 2020 webinář. V rámci této výzvy bylo podáno 9 žádostí o dotaci. Jedna žádost
společnosti Obora Červený Hrádek s.r.o. s názvem „Investice do RV – Obora Červená Hrádek s.r.o.“ byla
žadatelem odvolána. Základní informace o žádostech jsou tyto:
Fiche č. 1 – Podpora zemědělského podnikání
•

Jitka Slámová, IČ: 04456513, projekt s názvem „Hrabačka na píci“, reg. č. 2020-153-003-001-011 (žádost

•

Bc. Zdeněk Záruba, IČ: 46756141, projekt s názvem „Farma Obrnice - vybudování oplocení“,

o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána elektronicky, avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové
výdaje, na které může být poskytnuta dotace 60 %, činí 250.000,00 Kč. Cílem projektu je pořízení
hrabačky s větším záběrem pozemku a tím lepší efektivita práce. Zkrácením doby hrabání dojde
k menšímu hutnění půdy, které zabraňuje správnému vsakování vody do půdy. Projekt splnil podmínky
administrativní kontroly (příloha č. 12 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 13 tohoto zápisu)
a kontroly přijatelnosti (příloha č. 14 tohoto zápisu).
Slova se ujala předsedkyně VKMP L. Matějovicová. Členové VKMP měli k dispozici kontrolní list pro věcné
hodnocení žádosti. Na jeho základě a na základě příloh žádosti o podporu, začala VKMP hodnotit žádost
o podporu. Předsedkyně VKMP přečetla každé kritérium a referenční dokumenty, kde jsou požadované
informace uvedeny. Po vzájemné diskuzi a odsouhlasení byly údaje zaznamenány do kontrolního listu.
Pro doporučení projektu k podpoře je potřeba dosažení minimálně 65 bodů. Hodnocený projekt získal
ve věcném hodnocení 105 bodů a splnil tak podmínky věcného hodnocení (příloha č. 15 tohoto zápisu).
reg. č. 2020-153-003-001-012 (žádost o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána elektronicky, avšak
není přílohou tohoto zápisu), celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace 60 %, činí
586.850,00 Kč. Projekt Vybudování oplocení řeší část rodinného projektu na vybudování malé rodinné
farmy se zaměřením na rostlinnou a živočišnou výrobu za využití vlastních pozemků, které byly zčásti
pronajímány a zčásti ležely ladem. Smyslem projektu je využít celý komplex pozemků ve vlastnictví rodiny
jako celku, který bude z větší části soběstačný v produkci kvalitní pastvy jako potravy pro volně se pasoucí
zvěř. Proto je nutné celý komplex oplotit dostatečně pevným a vysokým pletivem, aby nedocházelo
k útěkům chované zvěře. Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha č. 16 tohoto zápisu),
kontroly příloh (příloha č. 17 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 18 tohoto zápisu).
Členové VKMP měli k dispozici kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti. Na jeho základě a na základě příloh
žádosti o podporu, začala VKMP hodnotit žádost o podporu. Předsedkyně VKMP přečetla každé kritérium
a referenční dokumenty, kde jsou požadované informace uvedeny. Po vzájemné diskuzi a odsouhlasení byly
údaje zaznamenány do kontrolního listu. Pro doporučení projektu k podpoře je potřeba dosažení minimálně

-3-

65 bodů. Hodnocený projekt získal ve věcném hodnocení 88 bodů a splnil tak podmínky věcného hodnocení
(příloha č. 19 tohoto zápisu).
•

David

Kratochvíl, IČ: 68281161, projekt s názvem „Nákup strojního vybavení 2020“,
reg. č. 2020-153-003-001-018 (žádost o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána elektronicky, avšak
není přílohou tohoto zápisu), celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace 50 %, činí
490.000,00 Kč. Předmětem projektu je investice do zemědělské výroby vedoucí k modernizaci zemědělské
prvovýroby – jedná se o nákup neseného dlátového pluhu, který bude sloužit pro kypření půdy
až do hloubky 55 cm a díky vysokohloubkové orbě nebude docházet k vodní erozi půdy. Projekt splnil
podmínky administrativní kontroly (příloha č. 20 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 21 tohoto
zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 22 tohoto zápisu).
Členové VKMP měli k dispozici kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti. Na jeho základě a na základě příloh
žádosti o podporu, začala VKMP hodnotit žádost o podporu. Předsedkyně VKMP přečetla každé kritérium
a referenční dokumenty, kde jsou požadované informace uvedeny. Po vzájemné diskuzi a odsouhlasení byly
údaje zaznamenány do kontrolního listu. Pro doporučení projektu k podpoře je potřeba dosažení minimálně
65 bodů. Hodnocený projekt získal ve věcném hodnocení 70 bodů a splnil tak podmínky věcného hodnocení
(příloha č. 23 tohoto zápisu).
•

Michal Sklenka, IČ: 42138892, projekt s názvem „Montovaná plachtová hala pro uskladnění objemných

•

EQUI Bořeň – Svinčice spol. s r.o., IČ: 44564520, projekt s názvem „Pořízení teleskopického nakladače“,

•

Obora Červený Hrádek s.r.o., IČ: 28680219, projekt s názvem „Dovybavení provozu Vysoké Březno“,

krmiv“, reg. č. 2020-153-003-001-019 (žádost o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána
elektronicky, avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace
50 %, činí 363.000,00 Kč. Cílem projektu je pořízení montované plachtové haly s ocelovými vazníky, která
bude sloužit pro uskladnění objemných krmiv (lisované seno a sláma) k zajištění krmiva pro zimní období.
Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha č. 24 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 25
tohoto zápisu) a kontroly přijatelnost (příloha č. 26 tohoto zápisu).
Členové VKMP měli k dispozici kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti. Předsedkyně VKMP přečetla každé
kritérium a referenční dokumenty, kde jsou požadované informace uvedeny. Při hodnocení se členové VKMP
shodli, že u kritéria VH_05 – Podpora drobných zemědělců a VH_09 – Řádné obhospodařování – nebyla
doložena příloha „Výpis z LPIS“ (nebo jiný průkazný dokument), která dokládá registraci žadatele v LPIS. Dále
u kritéria VH_08 – Živočišná výroba – žadatel v žádosti o podporu na str. 9 a str. 14 uvádí, že se zaměřuje
na živočišnou výrobu, toto však nedoložil přílohou „Výpis z evidence stájového registru“. Proto u těchto kritérií
bylo uděleno 0 bodů. Pro doporučení projektu k podpoře je potřeba dosažení minimálně 65 bodů. Hodnocený
projekt ve věcném hodnocení získal 35 bodů a nesplnil tak podmínky věcného hodnocení (příloha č. 27 tohoto
zápisu).
reg. č. 2020-153-003-001-021 (žádost o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána elektronicky, avšak
není přílohou tohoto zápisu), celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace 50 %, činí
1.800.000,00 Kč. Cílem projektu je nákup teleskopického nakladače pro zefektivnění práce v rostlinné
i živočišné výrobě. Nákupem společnost zefektivní produkci krmivové základny a zároveň ušetří PHM, nový
stroj je také šetrnější k životnímu prostředí. Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha č. 28
tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 29 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 30 tohoto
zápisu).
Členové VKMP měli k dispozici kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti. Předsedkyně VKMP přečetla každé
kritérium a referenční dokumenty, kde jsou požadované informace uvedeny. Při hodnocení se členové VKMP
shodli, že u kritéria VH_05 – Podpora drobných zemědělců a VH_09 – Řádné obhospodařování – nebyla
doložena příloha „Výpis z LPIS“ (nebo jiný průkazný dokument), která dokládá registraci žadatele v LPIS. Dále
u kritéria VH_08 – Živočišná výroba – žadatel v žádosti o podporu na str. 9 a str. 14 uvádí, že se zaměřuje
na živočišnou výrobu, toto však nedoložil přílohou „Výpis z evidence stájového registru“. Pro doporučení
projektu k podpoře je potřeba dosažení minimálně 65 bodů. Hodnocený projekt ve věcném hodnocení získal
35 bodů a nesplnil tak podmínky věcného hodnocení (příloha č. 31 tohoto zápisu).
reg. č. 2020-153-003-001-022 (žádost o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána elektronicky, avšak
není přílohou tohoto zápisu), celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace 50 %, činí 470.000,00
Kč. Cílem projektu je nákup půdozpracujícího stroje – kompaktoru (kotoučového secího stroje).
Ekologickým přínosem bude snížení aplikace herbicidních přípravků, zvýšení biodiverzity, pozitivní vliv na
schopnost půdy zadržet dešťovou vodu a snížení nákladů na výživu a ochranu rostlin. Projekt splnil
podmínky administrativní kontroly (příloha č. 32 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 33 tohoto
zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 34 tohoto zápisu).
Členové VKMP měli k dispozici kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti. Na jeho základě a na základě příloh
žádosti o podporu, začala VKMP hodnotit žádost o podporu. Předsedkyně VKMP přečetla každé kritérium
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a referenční dokumenty, kde jsou požadované informace uvedeny. Po vzájemné diskuzi a odsouhlasení byly
údaje zaznamenány do kontrolního listu. Pro doporučení projektu k podpoře je potřeba dosažení minimálně
65 bodů. Hodnocený projekt získal ve věcném hodnocení 78 bodů a splnil tak podmínky věcného hodnocení
(příloha č. 35 tohoto zápisu).
Fiche č. 3 – Rozvoj nezemědělského podnikání
•

Videobydlení s.r.o., IČ: 04485912, projekt s názvem „Nákup softwaru pro řízení firemních procesů“,

•

Michal Sklenka, IČ: 42138892, projekt s názvem „Nákup užitkového vozidla“, reg. č. 2020153-003-003-

reg. č. 2020-153-003-003-017 (žádost o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána elektronicky, avšak
není přílohou tohoto zápisu), celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace 45 %, činí
1.900.000,00 Kč. Cílem projektu pořízení softwaru pro řízení procesů na míru firmy Videobydlení s.r.o.
V důsledku realizace projektu dojde prostřednictvím pořízení již vyvinutého softwaru pro řízení firemních
procesů k zefektivnění managementu pracovníků a jednotlivých pracovních úkonů, a dále dojde k rozšíření
portfolia produktů žadatele v kratším časovém horizontu a v souvislosti s tím dojde k uspokojení potřeb
klientů žadatele. Realizací projektu žadatel bude moci rozšířit svou činnost a podpořit tak vývoj společnosti
ve venkovské oblasti na území MAS Naděje o.p.s. Projekt splnil podmínky administrativní kontroly (příloha
č. 36 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 37 tohoto zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 38
tohoto zápisu).
Členové VKMP měli k dispozici kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti. Na jeho základě a na základě příloh
žádosti o podporu, začala VKMP hodnotit žádost o podporu. Předsedkyně VKMP přečetla každé kritérium
a referenční dokumenty, kde jsou požadované informace uvedeny. Po vzájemné diskuzi a odsouhlasení byly
údaje zaznamenány do kontrolního listu. Pro doporučení projektu k podpoře je potřeba dosažení minimálně
45 bodů. Hodnocený projekt získal ve věcném hodnocení 50 bodů a splnil tak podmínky věcného hodnocení
(příloha č. 39 tohoto zápisu).
020 (žádost o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána elektronicky, avšak není přílohou tohoto
zápisu), celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace 45 %, činí 500.000,00 Kč. Cílem projektu
je nákup užitkového vozidla do 3,5 t pro přepravu materiálu, nářadí a zaměstnanců při činnosti údržba
a realizace zahrad. Projekt by měl přispět ke snížení nákladů na provoz vozidla a vzhledem ke snížení
emisí, které se předpokládá u nového vozidla, lze předpokládat i pozitivní vliv na životní prostřední. Projekt
splnil podmínky administrativní kontroly (příloha č. 40 tohoto zápisu), kontroly příloh (příloha č. 41 tohoto
zápisu) a kontroly přijatelnosti (příloha č. 42 tohoto zápisu).
Členové VKMP měli k dispozici kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti. Na jeho základě a na základě příloh
žádosti o podporu, začala VKMP hodnotit žádost o podporu. Předsedkyně VKMP přečetla každé kritérium
a referenční dokumenty, kde jsou požadované informace uvedeny. Po vzájemné diskuzi a odsouhlasení byly
údaje zaznamenány do kontrolního listu. Pro doporučení projektu k podpoře je potřeba dosažení minimálně
45 bodů. Hodnocený projekt získal ve věcném hodnocení 60 bodů a splnil tak podmínky věcného hodnocení
(příloha č. 43 tohoto zápisu).
Bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP30A/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt Jitky Slámové, IČ: 04456513 s názvem „Hrabačka na píci“ (reg. č. 2020153-003-001-011) získal ve věcném hodnocení 105 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP30B/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt Bc. Zdeňka Záruby, IČ: 46756141 s názvem „Farma Obrnice – vybudování
oplocení“ (reg. č. 2020-153-003-001-012) získal ve věcném hodnocení 88 bodů a splnil
podmínky věcného hodnocení.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP30C/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt Davida Kratochvíla, IČ: 68281161 s názvem „Nakup strojního vybavení
2020“ (reg. č. 2020-153-003-001-018) získal ve věcném hodnocení 70 bodů a splnil podmínky
věcného hodnocení.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP30D/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt Michala Sklenky, IČ: 42138892 s názvem „Montovaná plachtová hala
pro uskladnění objemných krmiv“ (reg. č. 2020-153-003-001-019) získal ve věcném hodnocení
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35 bodů a nesplnil podmínky věcného hodnocení.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP30E/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt EQUI Bořeň – Svinčice spol. s r.o., IČ: 44564520 s názvem „Pořízení
teleskopického nakladače“ (reg. č. 2020-153-003-001-021) získal ve věcném hodnocení
35 bodů a nesplnil podmínky věcného hodnocení.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP30F/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt žadatele Obora Červený Hrádek s.r.o., IČ: 28680219 s názvem
„Dovybavení provozu Vysoké Březno“ (reg. č. 2020-153-003-001-022) získal ve věcném
hodnocení 78 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP30G/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt společnosti Videobydlení s.r.o., IČ: 04485912 s názvem „Nákup softwaru
pro řízení firemních procesů“ (reg. č. 2020-153-003-003-017) získal ve věcném hodnocení
50 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP30H/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt Michala Sklenky, IČ: 42138892 s názvem „Nákup užitkového vozidla“
získal ve věcném hodnocení 60 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
c)

Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře

Do výzvy bylo podáno 9 žádostí o dotaci (z nichž jedna byla odvolána), které splnily podmínky z hlediska
administrativní kontroly, kontroly příloh žádosti o dotaci a kontroly přijatelnosti. Celkem 6 projektů splnilo
podmínky věcného hodnocení a navrhuje se doporučit je ke schválení podpory jejich realizace. Projekty M.
Sklenky s názvem „Montovaná plachtová hala pro uskladnění objemných krmiv“ a společnosti EQUI Bořeň –
Svinčice spol. s r.o. s názvem „Pořízení teleskopického nakladače“ nesplnily podmínky věcného hodnocení
a nemohou být doporučeny k podpoře. Byl vypracován zápis z jednání VKMP obsahující seznam projektů,
seřazených podle bodového hodnocení (příloha č. 44 tohoto zápisu), podepsaný všemi členy VKMP. Tento
seznam bude sloužit jako podklad pro závěrečný výběr projektů ze strany VVMP.
Nebyly vzneseny žádné připomínky, ani nebyl předložen jiný návrh, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP31A/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt Jitky Slámové ,
IČ: 04456513 s názvem „Hrabačka na píci“ (reg. č. 2020-153-003-001-011) schválit k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP31B/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt Bc. Zdeňka
Záruby, IČ: 46756141 s názvem „Farma Obrnice – vybudování oplocení“ (reg. č. 2020-153-003001-012) schválit k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP31C/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt společnosti
Obora Červený Hrádek s.r.o., IČ:28680219 s názvem „Dovybavení provozu Vysoké Březno“
(reg. č. 2020-153-003-001-022) schválit k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP31D/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt Davida
Kratochvíla, IČ: 68281161 s názvem „Nákup strojního vybavení 2020“ (reg. č. 2020-153-003001-018) schválit k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP31E/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
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doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt Michala Sklenky,
IČ: 42138892 s názvem „Nákup užitkového vozidla“ (reg. č. 2020-153-003-003-020) schválit
k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP31F/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt společnosti
Videobydlení s.r.o., IČ 04485912 s názvem „Nákup softwaru pro řízení firemních procesů“
(reg. č. 2020-153-003-003-017) schválit k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP31G/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
nedoporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt Michala
Sklenky, IČ: 42138892 s názvem „Montovaná plachtová hala pro uskladnění objemných krmiv“
(reg. č. 2020-153-003-001-019) schválit k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP31H/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
nedoporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt společnosti
EQUI Bořeň – Svinčice spol. s r.o., IČ: 44564520 s názvem „Pořízení teleskopického nakladače“
(reg. č. 2020-153-003-001-021) schválit k realizaci.
Ad 8)

Věcné hodnocení projektů ve výzvě č. C08/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem
„Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz – III.“ – OPZ
Dle předběžného zjištění o střetu zájmů bylo zjištěno, že paní L. Matějovicová je ve střetu zájmů
k projednávaným
projektům.
Proto
na dobu
hodnocení
projektů
podaných
ve
výzvě
č. C08/03_16_047/CLLD_16_01_151 s názvem „Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz –
III.“ – OPZ opustila jednání VKMP. Na jednání VKMP se vrátil pan J. Veverka.
a)

Školení pro hodnotitele a Etický kodex

V úvodu T. Harant v krátkosti shrnul základní informace o Strategii CLLD a o programovém rámci OPZ. V rámci
školení byli členové VKMP seznámeni s komplexní dokumentací, která souvisí s ukončenou výzvou OPZ
„Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz – III.“ Detailní informace o výzvě jsou uvedeny
v prezentaci (příloha č. 45 tohoto) zápisu.
Dokumentace k ukončené výzvě „Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz – III.“ obsahuje:
• Text výzvy (příloha č. 46 tohoto zápisu);
• Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů (příloha č. 47 tohoto zápisu);
• Podrobný popis podporovaných aktivit (příloha č. 48 tohoto zápisu).
Závěrem tohoto školícího bloku členové VKMP podepsali Potvrzení o absolvování školení k hodnocení projektů
ve výzvě „Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz – III.“. Současně podepsali Etický kodex
osoby podílející se na hodnocení projektů obsahující postup v případě střetů zájmů/nepodjatosti
k hodnoceným projektům.
b)

Předvýběr projektů doporučených k podpoře

Výzva k předkládání žádostí o podporu byla vyhlášena 18. listopadu 2019 a příjem žádostí byl ukončen
18. prosince 2019. Seminář pro žadatele se uskutečnil 28. listopadu 2019.
V rámci této výzvy byly podány 2 žádosti o podporu s těmito základními informacemi:
•

Oblastní charita Most, IČ: 70828920, projekt s názvem „Společnou cestou“, žadatel: Oblastní charita Most,

IČ: 70828920, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016016 (žádost o podporu vč. příloh byla členům VKMP
zaslána elektronicky, avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové způsobilé výdaje činí 4.712.450,00 Kč.
Projekt nabízí programy zaměřené na sociální tématiku, které navazují a rozvíjí registrované sociální služby
a zároveň umožňují aktivity nad rámec jejich základních činností. Zaměstnanci by působili v oblasti
prorodinných programů – asistované kontakty a podpora rodičů dětí se specifickými poruchami učení,
poradenství neformálním pečovatelům a protidluhové poradenství s terénní složkou na území MAS Naděje.
Projekt splnil hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (příloha č. 49 tohoto zápisu). Dle požadavku
řídícího orgánu OPZ byl vypracován expertní posudek (příloha č. 50 tohoto zápisu), na základě kterého
projekt splnil minimální bodovou hranici pro získání podpory (získal 90 bodů).
Členové VKMP obdrželi vytištěné kontrolní listy pro věcné hodnocení žádosti, zpracované externím
hodnotitelem. Dle hodnocení experta jsou témata projektu zdůvodněna, cílové skupiny jsou dobře vybrány
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a odpovídají podmínkám výzvy. Cíle projektu jsou částečně SMART, projektová intervenční logika však
funguje. Rozpočet je sestaven efektivně, je přehledný a srozumitelný, náklady budou efektivně využity.
Hodnoty indikátorů jsou nastaveny v souladu s potřebami projektu, výpočet je srozumitelný a v souladu
s popisem jsou hodnoty reálné a dosažitelné. Obsah klíčových aktivit je zvolen vhodně, v souladu s potřebami
cílových skupin a cíli projektu. Na závěr expert doporučuje pečlivěji definovat cíle projektu dle metodiky
SMART a konkrétněji popsat obsah dílčích činností klíčových aktivit.
T. Harant přečetl každé kritérium a zdůvodnění bodového hodnocení experta. Po vzájemné diskuzi se členové
VKMP shodli na bodovém hodnocení, které navrhl expert, a toto hodnocení bylo zaznamenáno do kontrolního
listu. Pro doporučení projektu k podpoře je potřeba dosažení minimálně 50 bodů. Hodnocený projekt získal
ve věcném hodnocení 90 bodů a splnil tak podmínky věcného hodnocení (příloha č. 51 tohoto zápisu).
•

Obrnické centrum sociálních služeb, p.o., IČ: 21551413, projekt s názvem „Spolu v ulicích“,

reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016026 (žádost o podporu vč. příloh byla členům VKMP zaslána
elektronicky, avšak není přílohou tohoto zápisu), celkové způsobilé výdaje činí 3.671.225,00 Kč. Projekt
je zaměřen na pomoc a poradenství pro osoby žijící v sociálně vyloučené lokalitě a v jejím okolí. Jak již
dobrá praxe prokázala, poradenství a kontaktování osob v terénu je účinným a efektivním nástrojem.
Prostřednictvím sociální služby jsou terénní programy v obci poskytovány s tradicí již od roku 2013. Projekt
splnil hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (příloha č. 52 tohoto zápisu). Dle požadavku řídícího
orgánu OPZ byl vypracován expertní posudek (příloha č. 53 tohoto zápis), na základě kterého projekt
splnil minimální bodovou hranici pro získání podpory (získal 93,75 bodů).
Členové VKMP obdrželi vytištěné kontrolní listy pro věcné hodnocení žádosti, zpracované externím
hodnotitelem. Dle hodnocení experta je projekt zaměřen na cílovou skupinu a pomoc osobám žijícím
v sociálně vyloučené lokalitě v katastru obce Obrnice prostřednictvím odborného sociálního poradenství
a terénního programu, cílové skupiny jsou správně vybrány, cíle projektu jsou částečně SMART, z popisu
aktivit však cíle vyplývají a realizací bude cílů dosaženo. Rozpočet je přehledný, srozumitelný a efektivně
sestavený. Expert pouze poukazuje na položku 1.1.4.3 Pronájem Office 2x, kde podle jeho ná zoru není zcela
jasné, o co se jedná a doporučuje MS Office zakoupit v ceně 6.500,00 Kč/ks, tj. celkem 13.000,00 Kč
a navrhuje krácení ve výši 1.400,00 Kč. Závěrem expert konstatuje, že se jedná o zkušeného žadatele,
který disponuje potřebnou všestrannou kapacitou k úspěšné realizaci dle pravidel OPZ.
T. Harant přečetl každé kritérium a zdůvodnění bodového hodnocení experta. Po vzájemné diskuzi se členové
VKMP shodli na bodovém hodnocení, které navrhl expert, a toto hodnocení bylo zaznamenáno do kontrolního
listu. U připomínky pol. 1.1.4.3 se shodli, že se jedná o pronájem produktu Microsoft Office, kdy se nově
produkt pronajímá a částka je stanovena měsíčním paušálem. Tato připomínka tak bude ze závěrečného
hodnocení vypuštěna. Pro doporučení projektu k podpoře je potřeba dosažení minimálně 50 bodů. Hodnocený
projekt získal ve věcném hodnocení 93,75 bodů a splnil tak podmínky věcného hodnocení (příloha č. 54 tohoto
zápisu).
Členové VKMP se shodli, že obě žádosti získaly dostatečný počet bodů, splnily tak podmínky věcného
hodnocení a budou proto doporučeny k podpoře. Jiný návrh nebyl předložen, ani nebyly vzneseny žádné
připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP32A/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt Oblastní charity Most, IČ: 70828920 s názvem „Společnou cestou“
(reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016016) získal ve věcném hodnocení 90 bodů a splnil
podmínky věcného hodnocení.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP32B/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
konstatuje, že projekt Obrnického centra sociálních služeb, p.o., IČ: 21551413 s názvem
„Spolu v ulicích“ (reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016026) získal ve věcném hodnocení
93,75 bodů a splnil podmínky věcného hodnocení.
c)

Sestavení seznamu projektů doporučených k podpoře

Do výzvy byly podány 2 žádosti o podporu, které splnily podmínky z hlediska přijatelnosti, formálních
náležitostí a věcného hodnocení. Navrhuje se projekty doporučit ke schválení podpory jejich realizace. Byl
vypracován zápis z jednání VKMP obsahující seznam projektů, seřazených podle bodového hodnocení (příloha
č. 55 tohoto zápisu), podepsaný všemi členy VKMP. Tento seznam bude sloužit jako podklad pro závěrečný
výběr projektů ze strany Výkonného výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
Nebyly vzneseny žádné připomínky, ani nebyl předložen jiný návrh, bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Usnesení č. VKMP33A/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt společnosti
Obrnické centrum sociálních služeb, p.o., IČ: 21551413 s názvem „Spolu v ulicích“
(reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016026) schválit k realizaci.
Hlasování:
PŘÍTOMNI: 3
PRO: 3
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. VKMP33B/2020: Výběrová komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
doporučuje Výkonnému výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projekt společnosti
Oblastní
charita
Most,
IČ:
70828920
s názvem
„Společnou
cestou“
(reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016016) schválit k realizaci.
Ad 9) Diskuze, různé
V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky.
Ad 10) Závěr jednání
T. Harant poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil ve 12,00 hod.
Zapsala: M. Filipíková

…………………………………..

Ověřil: R. Nachtmann

…………………………………..

T. Harant

…………………………………..

Přílohy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Příloha č. 25
Příloha č. 26
Příloha č. 27
Příloha č. 28
Příloha č. 29

Prezenční listina
Výzva Řídícího orgánu OPZ k provedení nového hodnocení projektů ve výzvě „Podpora
sociálních služeb a komunitních center – provoz – III.“
Hlasování per rollam ze dne 13. května 2020
Hlasování per rollam ze dne 19 května 2020
Hlasování per rollam ze dne 21. května 2020
Prezentace „Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – III.“
Text výzvy „Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.1 – III.“
Podrobný popis Fichí
Směrnice č. 11 – Interní postupy pro programový rámec PRV
Fiche č. 1 – Podpora zemědělského podnikání
Fiche č. 3 – Rozvoj nezemědělského podnikání
Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektu „Hrabačka na píci“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Hrabačka na píci“
Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Hrabačka na píci“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Hrabačka na píci“
Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektu „Farma Obrnice – vybudování oplocení“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Farma Obrnice – vybudování oplocení“
Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Farma Obrnice – vybudování oplocení“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Farma Obrnice – vybudování oplocení“
Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektu „Nákup strojního vybavení 2020“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Nákup strojního vybavení 2020“
Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Nákup strojního vybavení 2020“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Nákup strojního vybavení 2020“
Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektu „Montovaná plachtová hala pro uskladnění
objemných krmiv“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Montovaná plachtová hala pro uskladnění
objemných krmiv“
Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Montovaná plachtová hala pro uskladnění
objemných krmiv“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Montovaná plachtová hala pro uskladnění
objemných krmiv“
Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektu „Pořízení teleskopického nakladače“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Pořízení teleskopického nakladače“
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Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

30
31
32
33
34
35
36

Příloha č. 37
Příloha č. 38
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Pořízení teleskopického nakladače“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Pořízení teleskopického nakladače“
Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektu „Dovybavení provozu Vysoké Březno“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Dovybavení provozu Vysoké Březno“
Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Dovybavení provozu Vysoké Březno“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Dovybavení provozu Vysoké Březno“
Kontrolní list pro administrativní kontrolu projektu „Nákup softwaru pro řízení firemních
procesů“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Nákup softwaru pro řízení firemních procesů“
Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Nákup softwaru pro řízení firemních
procesů“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Nákup softwaru pro řízení firemních procesů“
Kontrolní list pro kontrolu administrativní kontrolu projektu „Nákup užitkového vozidla“
Kontrolní list pro kontrolu příloh projektu „Nákup užitkového vozidla“
Kontrolní list pro kontrolu přijatelnosti projektu „Nákup užitkového vozidla“
Kontrolní list věcného hodnocení projektu „Nákup užitkového vozidla“
Zápis z jednán výběrového orgánu
Prezentace „Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz – III.“
Text výzvy „Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz – III.“
Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Podrobný popis podporovaných aktivit
Kontrolní list přijatelnosti a formálních náležitostí projektu „Společnou cestou“
Expertní hodnocení projektu „Společnou cestou“
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu „Společnou cestou“
Kontrolní list přijatelnosti a formálních náležitostí projektu „Spolu v ulicích“
Expertní hodnocení projektu „Spolu v ulicích“
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu „Spolu v ulicích“
Zápis z jednání výběrového orgánu
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