
 
 

 

Zápis z jednání PS č. 4 

 

Datum a čas:  7. 9. 2017 od 9:00 hodin 

Místo:  zasedací místnost MAS ORLICKO, z.s. 

 

Program: 

1) seznámení se změnami v harmonogramu výzev v roce 2017 a v celkovém harmonogramu 
výzev SCLLD  

2) zhodnocení první vlny výzev – 1. výzva MAS ORLICKO – IROP – Bezpečné silnice a 
chodníky pro všechny I.  

3) projednání návrhu textu výzvy 5. výzva MAS ORLICKO – IROP – Bezpečné silnice a 
chodníky pro všechny II. (opatření IROP/1)  

4) úpravy kritérií hodnocení k opatření IROP/1  
5) projednání návrhu textu výzvy 6. výzva MAS ORLICKO – IROP – Kompletní podpora 

cyklistické dopravy I. (opatření IROP/2)  
6) seznámení a projednání kritérií hodnocení k opatření IROP/2  
7) diskuse, informace od členů PS  

 
Přítomni: 

1) Ing. Josef Paďour 

2) Pavel Šisler 

3) Petr Helekal 
 
Nepřítomni: 

1) RNDr. Antonín Fiala 
2) Mgr. Miroslav Beran 
3) Mgr. Eva Vaníčková 
4) Bc. Lenka Bártlová 
5) RNDr. Renata Šedová 
 

 

Ing. Mgr. Kršková přivítala všechny členy pracovní skupiny na jednání.  Dále členy PS seznámila 

s programem dnešního jednání. 

 

 



 
 

 

Ad 1) Seznámení se změnami v harmonogramu výzev v roce 2017 a v celkovém 
harmonogramu výzev SCLLD  
 

Pro začátek jednání Ing. Mgr. Kršková seznámila členy Pracovní skupiny se změnami v harmonogramu výzev 

v roce 2017 a v celkovém harmonogramu výzev SCLLD. 

      Harmonogram výzev 2017 – březen/duben                        Harmonogram výzev 2017 - podzim 

   

Plán výzev IROP 2017: 

 

USNESENÍ: 

PS bere na vědomí změny v harmonogramu výzev IROP v roce 2017 a v celkovém harmonogramu 

výzev SCLLD.  

Hlasování Přítomno PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Členové pracovní skupiny  3/8 3 0 0 

 

 
 



 
 

 

Ad 2) Zhodnocení první vlny výzev – 1. výzva MAS ORLICKO – IROP – Bezpečné silnice a 
chodníky pro všechny I.  
 

Dalším bodem jednání bylo zhodnocení 1. vlny výzev – 1. výzva MAS ORLICKO – IROP – Bezpečné 

silnice a chodníky pro všechny I. V této výzvě byly podpořeny následující aktivity – Zvyšování 

bezpečnosti dopravy, dále byly podpořeny Terminály a parkovací systémy. Celková alokace pro tuto 

výzvu činila 17,6 mil. Kč. Celková alokace opatření je 35 mil. Kč. Žadatel mohl pro svůj projekt získat 

maximální výši dotace 2 mil. Kč.  V první vlně výzev bylo podpořeno celkem 8 projektů za 9,8 mil. Kč. 

Ing. Mgr. Kršková seznámila členy Pracovní skupiny(PS) s výhledem výzev a jejich alokací až do roku 

2019. Vzhledem k nedočerpání alokace Rada MAS schválila opakování  této výzvy již na podzim 

letošního roku. 

Přehled podpořených projektů: 

 

USNESENÍ: 

PS bere na vědomí zhodnocení první vlny výzev – 1. výzva MAS ORLICKO – IROP – Bezpečné silnice a 

chodníky pro všechny I. 

Hlasování Přítomno PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Členové pracovní skupiny  3/8 3 0 0 

 



 
 

 

Ad 3) Projednání návrhu textu výzvy 5. výzva MAS ORLICKO – IROP – Bezpečné silnice a 
chodníky pro všechny II. (opatření IROP/1)  
 

Ve třetím bodě jednání PS projednávala v textu výzvy především termín příjmu žádostí. PS se 

domnívá, že původně stanovený termín 28. 11. 2017 je nereálný vzhledem k časové náročnosti 

získání všech náležitostí (projektová dokumentace, územní řízení, stavební řízení…). Proto se PS 

shodla na pozdějším termínu, a to 31. 1. 2018. Další termíny zůstaly v platnosti viz. tabulka. 

 

USNESENÍ: 

PS projednala návrh textu výzvy 5. výzva MAS ORLICKO – IROP – Bezpečné silnice a chodníky pro 

všechny II. (opatření IROP/1) a pověřuje kancelář MAS k vypořádání připomínek a následným 

předložením Radě MAS. 

Hlasování Přítomno PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Členové pracovní skupiny  3/8 3 0 0 

 

Ad 4) Úpravy kritérií hodnocení k opatření IROP/1  
 

V rámci bodu úpravy kritérií se PS rozhodla ke změnám v hodnocení. Pracovní skupina se rozhodla 

kritérium „Princip technické připravenosti“ ponížit na 5 bodů. Naopak kritérium „Princip reálného 

harmonogramu“ se rozhodla PS  povýšit na 20 bodů. U kritéria „Princip včasné realizace“ PS stanovila 

termín plánovaného ukončení realizace 31. 8. 2018. Toto kritérium PS ponížila z 15 na 5 bodů, jelikož 

se nepředpokládá, že by projekty tento princip naplnily. „Princip velikosti projektu“ se rozhodla 

pracovní skupina u CZV(=celkové způsobilé výdaje)  projektu, které jsou nižší než 1 mil. Kč snížit 

bodové hodnocení z 20 na 15 bodů. „Princip plnění indikátoru strategie“ zůstal beze změn. Dále se PS 

dohodla na zrušení 15ti bodové kategorie v principu velikosti obce. Hodnocení by tedy zůstalo 

10/5/0. Také u „Principu migračního salda“ se rozhodla PS zrušit nejvyšší bodovou kategorii (10 bodů 



 
 

 

– Migrační saldo v obci je méně než u -5%). Při úpravě bodování došlo k ponížení maximální bodové 

hranice na 80 bodů. PS prováděla změny s ohledem na minimální hranici 40 bodů. Celkový přehled 

upraveného hodnocení viz. následující tabulka. 

Úpravy kritérií hodnocení k opatření IROP/1: 

Princip technické připravenosti 5/0  

Princip reálného harmonogramu 20/0  

Princip včasné realizace  5/0  

Princip velikosti projektu  15/10/0  

Princip plnění indikátoru strategie  20/0  

Princip velikosti obce 10/5/0  

Princip migračního salda 5/0  

 

USNESENÍ: 

PS projednala návrh úprav kritérií hodnocení k opatření IROP/1 a pověřuje kancelář MAS 

k vypořádání připomínek a následným předložením Radě MAS. 

Hlasování Přítomno PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Členové pracovní skupiny  3/8 3 0 0 

 

Ad 5) Projednání návrhu textu výzvy 6. výzva MAS ORLICKO – IROP – Kompletní podpora 
cyklistické dopravy I. (opatření IROP/2)  
 

Při projednávání návrhu textu 6. Výzvy MAS ORLICKO – IROP – kompletní podpora cyklistické dopravy 

I. (IROP/2) byla PS seznámena s podporovanými aktivitami v rámci této výzvy i s alokací pro rok 2017, 

celkovou alokací i maximální výší dotace. V rámci této výzvy se jedná o jeden záměr – cyklostezka na 

Šušku. V rámci tohoto projektu by měla být navázána spolupráce svazků ROT(Region Orlicko-

Třebovsko) a Orlicko. U této výzvy se PS také shodla na prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí 

o podporu – 31. 1. 2018. Datum ukončení realizace projektů PS stanovila na 31. 12. 2021. 

 



 
 

 

USNESENÍ: 

PS projednala návrh znění výzvy 6. výzva MAS ORLICKO – IROP – Kompletní podpora cyklistické 

dopravy I. a pověřuje kancelář MAS k vypořádání připomínek a následným předložením Radě MAS. 

Hlasování Přítomno PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Členové pracovní skupiny  3/8 3 0 0 

 

Ad 6) Seznámení a projednání kritérií hodnocení k opatření IROP/2 

Při projednávání kritéria věcného hodnocení měla za úkol PS projednat přesnou specifikaci 

dvacetibodového kritéria u Principu cyklistické propojenosti, připomínkou CRR bylo upřesnit termín 

cyklistická infrastruktura.  PS tento termín specifikovala takto: „Cyklistickou infrastrukturou je 

myšlena cyklostezka, cyklotrasa nebo jízdní pruhy pro cyklisty“. K dalším kritérium neměla PS 

připomínky. 

USNESENÍ: 

PS projednala návrh znění dokumentu Kritéria hodnocení IROP/2 a pověřuje kancelář MAS 

k vypořádání připomínek a následným předložením Radě MAS. 

Hlasování Přítomno PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Členové pracovní skupiny  3/8 3 0 0 

 

Ad 7) Diskuse, informace od členů PS  
 

Na závěr tohoto jednání Kršková členům pracovní skupiny přestavila téma „Zlepšení kvality polních 

cest“ z programu PRV (=program rozvoje venkova) – fiche č. 8. Výzva s tímto zaměření bude 

vyhlášena v roce 2018, ještě na podzim letošního roku by měla PS projednat parametry výzvy.  Jelikož 

projektové příprava těchto projektů je poměrně dlouhá, Kršková požádala členy PS, aby o záměru 

vyhlásit tuto fichi informovali na svazcích obcí. Potencionální žadatelé prosí o konzultaci na MAS.   

 

Jednání bylo ukončeno v 10:30 

Zpracovala:  Martina Rosenbergerová 


