
 

 

Zápis z jednání PS č. 1 

 

Datum a čas:  26. 4. 2016 od 9:00 hodin 

Místo:  zasedací místnost MAS ORLICKO, z.s. 

 

Program: 

1. Aktuální informace ke strategii CLLD 
2. Seznámení s postupy hodnocení a projednání návrhu principů výběru projektů v souladu  s 

pravidly, příprava výkladu VK 
3. Nominace a volby externích hodnotitelů a členů VK 
4. Diskuze 

 

Přítomni: 

 Alena Kalousová (Oblastní charita Ústí nad Orlicí)     

 Ing. Dana Hubálková (CEMA Žamberk) 

 Bc. Šárka Melišová (Domov pod hradem Žampach) 

 Ing. Milan Nádvorník (Naděje) 

  

Omluveni: 

Ondřej Flégr – Krajský úřad Pardubického kraje 
 Mgr. Robert Oláh – Probační a mediační služba Ústí nad Orlicí 
 Mgr. Jakub Keller – Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
 
 
 
Ad 1) 

Ing. Vanická představila současný stav SCLLD. Strategie CLLD prošla hodnocením formálních 

náležitostí a přijatelnosti a v současné době je ve věcném hodnocení. Do 3 měsíců obdržíme 

informace k programovým rámcům.  

Vyšel nový informační materiál Pravidla zapojení místních akčních skupin do OP Z při implementaci 

strategií CLLD, zatím nejsou zveřejněna specifická kritéria pro OP Z. V IROPU jsou zveřejněna kritéria 

konečného ověření způsobilosti, ale nejsou k dispozici Specifická pravidla pro jednotlivá opatření 

MAS v OP Z. 

 



 

 

Usnesení: 

PS bere na vědomí aktuální stav strategie CLLD 

 

Ad 2) 

Ing. Vanická seznámila přítomné s postupy hodnocení a projednání návrhu principů výběru projektů v 

souladu s pravidly.  Ing. Bednář prezentoval návrhy kritérií přijatelnosti nejdříve obecné pro všechna 

opatření a dále specifické pro opatření IROP 9 a IROP 10. Ing. Bednář uvedl, že návrh hodnocení 

přijatelnosti u ryze formálních kritérií připraví pro hodnotitele pracovníci MAS.  Dále byla otevřena 

otázka přípravy komunitního plánu na MASCE. Ing. Nádvorník dále uvedl, že komunitní centra mohou 

být podpořena z Úřadu vlády, konkrétně je možné zažádat na komunitní pracovníky. (Rada vlády ČR 

pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlásila dotační řízení na rok 2016 

k dotačnímu programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce. Budou podporovány 

projekty, jejichž aktivity jsou v souladu se Zásadami dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 

2025, Strategií romské integrace do roku 2020 a dalšími dokumenty. Toto dotační řízení se vztahuje 

na projekty využívající principy komunitní práce v romských lokalitách/komunitách). Další 

problematickou otázkou, která byla diskutována, je vymezení cílové skupiny (cílová skupina senioři 

nejsou podporovanou cílovou skupinou,osoby v seniorském věku by mělo být možné podpořit 

v rámci jiných cílových skupin /osoby se zdravotním postižením/osoby ohrožené sociálním 

vyloučením/, … ). Úkol  pro Ing. Bednáře - prověřit, jaké cílové skupiny budou podporovány v IROP až 

vyjde výzva, především možnost vykazovat osoby v seniorském věku v rámci jiných cílových skupin. 

„je věk pro zařazení relevantní“? .  

Dalším tématem bylo představení preferenčních kritérií IROP. Proběhla diskuze nad výkladem kritéria 

podpory lokálních aktérů. Podle Ing. Nádvorníka by mělo být zohledněno sídlo služby, ne sídlo 

poskytovatele a doba působení služby v území.  PS se shodla na návrhu vytvoření škály hodnocení, 

který by vycházel z následujícího návrhu: 

 Sídlo poskytovatele Doba působení v území 

více než 24 měsíců 

 

Varianta 1 ANO ANO Např. + 10 bodů 

Varianta 2 ANO NE Např. + 5 bodů 

VArinta 3 NE ANO Např. + 5 bodů 

Varianta 4 NE NE 0 bodů 

 

 



 

 

 Dále proběhla diskuze k principu rychlé reakce v území, cílem je podpořit projekty v mimořádných 

situacích, toto musí být jasně specifikováno, aby nedocházelo ke sporům. Kladné hodnocení tohoto 

kritéria by mělo být spíše mimořádné. 

Ing. Nádvorník uvedl zkušenost z MAS Litomyšlska, která se týkala hodnocení projektů. Na zasedání 

VK MAS Litomyšlsko proběhla prezentace projektu  a poté následná diskuze. Navrhl tuto možnost 

prezentace projektů využít také u hodnocení projektů v MAS ORLICKO.  

Ing. Bednář uvedl, že obecná a specifická kritéria jsou stejná u IROP 9 a 10, pouze u principu velikosti 

projektu je to odlišné. U projektu nad 2 mil Kč celkových způsobilých výdajů je nutné mít 

zpracovanou CBA analýzu (analýza nákladů a přínosů) 

Kriterium velikosti projektu bude navázáno na hodnotu Celkových způsobilých výdajů projektu. 

Proběhla diskuze k tématu udržitelnost v sociálních službách. Ing. Nádvorník uvedl, že je u sociálních 

služeb velmi problematická, protože financování služeb je garantováno na jeden rok. Aby mohla být 

sociální služba v síti soc. služeb Pk následující rok, tak musí zažádat o zařazení do sítě do 30. 4. roku 

předchozího.  

Ing. Vanická seznámila přítomné s kritérii přijatelnosti pro všechna opatření OP Z. Uvedla, že 

hodnocení vyžaduje od hodnotitele znalost předmětné problematiky a území.  

Usnesení: 

PS projednala základní rámec výběrových kritérií a kritérií přijatelnosti. 

 

Ad 3) 

Předmětem dalšího jednání byly nominace a volby externích hodnotitelů a členů VK. Výběrová 

komise má 5 členů, kteří jsou zároveň členy MAS. Poté byla otevřena otázka nominace externích 

hodnotitelů (členové PS navrhují externí hodnotitele, následně je Rada nominuje a Valná hromada je 

schvaluje). 

Hrubý odhad počtu žádostí hodnocených v roce 2016 činí 26 žádostí (5 hodnocení na 1 hodnotitele), 

proto by bylo vhodné oslovit 6 – 7 lidí, kteří by byli navrženi na externí hodnotitele. Měli by to být 

lidé z území MAS a neměli by být zainteresovaní v připravovaných projektech. Hodnotitel bude mít s 

MAS ORLICKO sepsánu Dohodu o provedení práce (odměna za projekt činí 800 až 1000 Kč dle počtu 

hodin hodnocení ). 

PS pověřuje p. Foglovou oslovením následujících osob k výkonu funkce externích hodnotitelů:  

 p.Vaníčková (Letohrad, zpracovala projekty meziobecní spolupráce ORP Ústí nad Orlicí na 

soc. služby) 



 

 

 Miroslav Beran (Červená Voda) 

 p. Smyčka ze Semanína (Spolek pro Semanín) – osloví  ho Ing. Vacenovský 

 JUDr. Eva Gibišová (MÚ Česká Třebová) 

 Štefan Čanda (Letohrad, bývalý ředitel Oblastní charity Ústí nad Orlicí) – osloví  p. Kalousová 

 Antonín Nykles (KrÚ Pk, OSV) 

Dále byla členům PS stanovena lhůta 1 týdne k zaslání dalších návrhů na 1 hodnotitele.  Navržené 

kandidáty oslovíme se žádostí o spolupráci a následně návrhy zpracujeme a zašleme členům PS ke 

schválení.   

  

Usnesení: 

PS pověřuje p. Foglovou oslovením výše uvedených osob k výkonu funkce externích hodnotitelů. 

 

 

Ad 4) 

V rámci diskuze byl projednán návrh na změnu finančního plánu v OP Z 1. O změně finančního plánu 

by mohlo být diskutováno v rámci věcného hodnocení. Ing. Hubálková vznesla dotaz na minimální 

délku projektu a termín pro zahájení projektu. (Pro posouzení připravenosti žadatelů je nutné 

prověřit podmínky zahájení a ukončení projektu.) 

Dále byl diskutován dotaz p. Kalousové, zda je nákup materiálu způsobilý výdaj a dotaz na možnost 

křížového financování.  Další dotaz vznesla Ing. Hubálková, týkal se souběhu financování. (V obecných 

pravidlech je toto zakázáno a ve specifických pravidlech pro dětské skupiny se souběh financování 

nevylučuje, ale konkrétní příklady budeme vědět až zveřejní specifická pravidla pro MAS.) Dále 

proběhla diskuze nad způsobilostí výdajů na komunitní centra v kontextu dalších aktivit, v současné 

době je potřeba počkat na zveřejnění pravidel. 

Na závěr Ing. Vanická informovala o realizaci konzultací k projektovým záměrům. 

Jednání PS 1 dne 10. 5. je zrušeno, pouze bude elektronicky zaslán členům PS návrh na externí 

hodnotitele. 

Další jednání je stanoveno na 21. 6. 2016 - 9 hodin v sídle  MAS ORLICKO. V rámci tohoto jednání 

bude představen výklad preferenčních kritérií, text výzvy a specifická pravidla pro IROP. 

Zpracovala: Jitka Foglová 


