
 

 

 

ZÁPIS A USNESENÍ   

  
 

 55. SCHŮZE PROGRAMOVÉHO VÝBORU  

  MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY BOHUMÍNSKO, z.s. 

 

 

 

konané v pátek 10. 05. 2022 od 14,00 hod. 

v kanceláři MAS na ulici Masarykově, č. p. 418 

 

 

 
 

Program: 

1. Schválení programu schůze, ověření usnášeníschopnosti a stanovení ověřovatele 

zápisu  

2. Výběr projektů k realizaci z Výzvy MAS č. 6 k předkládání žádostí o podporu v rámci 

operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

(15/000/00000/780/000150/V006), vyhotovení Zápisu z jednání rozhodovacího 

orgánu - Seznam vybraných a nevybraných žádostí 

3. Různé 
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Ad 1)  Schválení programu schůze ověření usnášeníschopnosti a stanovení ověřovatele 

zápisu 

Po přivítání přítomných členů Programového výboru předsedajícím byl v úvodu schválen 

navržený program dle zaslané pozvánky. 

Zapisovatelem je v souladu se Statutem a jednacím řádem předseda MAS Bohumínsko Ing. Lumír 

Macura. Ověřovatelem zápisu byla určena Ing.Věra Wastlová. 

Na jednání bylo přítomno 7  zástupců s právem hlasovat (z celkových 7), je tedy přítomna 

nadpoloviční většina členů, kdy veřejný sektor zastupovali 3 zástupci z přítomných členů. 

Z hlediska zájmových skupin byli přítomni - 1 partner zastupující ostatní podnikání, 2 partneři 

zastupující ostatní sdružení, 1 partner zastupující sdružení hasičů a 3 partneři zastupující města 

a obce.  

Bylo konstatováno, že Programový výbor je v tomto složení usnášeníschopný. 

 

Usnesení: 

55.1 PV schvaluje  

program 55. schůze PV a ověřovatele zápisu 

Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Ad 2) Výběr projektů k realizaci z Výzvy MAS č. 6 k předkládání žádostí o podporu 

v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 

(15/000/00000/780/000150/V006), vyhotovení Zápisu z jednání rozhodovacího orgánu - 

Seznam vybraných a nevybraných žádostí 

V úvodu jednání vyzval předsedající přítomné členy Programového výboru k vyjádření se 

ke střetu zájmů. Všichni přítomní členové doložili čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 

a potvrdili, že nejsou ve střetu zájmů vůči hodnoceným projektům. 

Zaměstnanci MAS předali základní informace k zaregistrovaným projektům Výzvy č. 6 PRV         

a zrekapitulovali způsob hodnocení a výběru projektů MAS z PRV.  

Dále seznámili členy Programového výboru s výsledkem hodnocení administrativní kontroly 

a kontroly přijatelnosti jednotlivých projektů a s výsledkem jednání Výběrové komise. 

Na schůzi Výběrové komise dne 13. 4. 2022 byly vypracovány Hodnotící tabulky věcného 

hodnocení přijatých projektů k Výzvě MAS č. 6 z Programu rozvoje venkova. Výběrová komise 

projekty ohodnotila a vytvořila pro jednání Programového výboru Zápis z jednání výběrového 

orgánu MAS (Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - věcné hodnocení) obsahující 

návrh výběru projektů a návrh stanovení výše alokace, seřazený sestupně dle dosažených bodů 

a jednotlivých Fichí. 

Proběhla diskuse členů nad zaslaným návrhem výběru projektů a návrhem stanovení výše alokace.  

Rozhodnutí výboru musí respektovat postupy stanovené v dokumentu Způsob výběru projektů 

na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti pro programový rámec Program rozvoje 

venkova v rámci realizace strategie CLLD 2014-2020 (dále jen „Interní postupy PRV“). 
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Na jednání bylo členy konstatováno, že u vyhlášených Fichí 1, 2 a 7 výzvy MAS č. 6 z PRV 

nebyly plně využity vyhlášené prostředky těchto Fichí a zůstává volná alokace ve výzvě ve výši: 

Fiche 1 -  851 147,- Kč 

Fiche 2 -    682 067,- Kč 

Fiche 7 -  1 511 920,- Kč 

Celkem -  3 045 134,- Kč 

Ve vyhlášené Fichi 1 byly předloženy žádosti přesahující výši vyhlášené alokace této Fiche. Bylo 

rozhodnuto, že nevyčerpané prostředky Fiche 1, 2 a 7 budou použity k podpoře hraničních 

projektů Fiche. 

 

Dle Interních postupů PRV může být do výpočtu „nevyčerpané alokace“ napočten i případný 

zbytek volné alokace finančního plánu SCLLD pro programový rámec PRV. Bylo rozhodnuto, 

že pro výpočet „nevyčerpané alokace“ nebude počítáno s celkovou výší volné alokace finančního 

plánu SCLLD pro programový rámec PRV, ale pouze s výší nevyčerpaných prostředků vyhlášené 

výzvy MAS č. 6 z PRV, tzn. s 3.045.134,- Kč. 

 

Usnesení: 

55.2 PV rozhodl  

nezapočítat do stanovení částky „nevyčerpané alokace“ zbytek volné (nevyhlášené) alokace 

finančního plánu SCLLD pro programový rámec PRV. Pro stanovení výše částky 

„nevyčerpané alokace“ bude počítáno se zbývající výší nevyčerpaných prostředků vyhlášené 

výzvy MAS č. 6 z PRV. 

Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

 

Členy Programového výboru byl proveden výpočet nevyčerpaných prostředků Fiche 1, 2 a 7 

a byla stanovena částka „nevyčerpaná alokace“ ve výši 3.045.134,- Kč. 

 

Usnesení: 

55.3 PV schválil 

výši částky „nevyčerpaná alokace“ ve výši 3.045.134,- Kč u výzvy MAS č. 6 k předkládání 

žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. 

Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Členové po diskusi rozhodli, že dle Interních postupů PRV bude „nevyčerpaná alokace“ využita 

k podpoře hraničních projektů Fiche 1, tzn. projektů splňujících věcné hodnocení a byly návrhem 

Výběrové komise doporučeny k výběru. Na jiné Fichi vyhlášené výzvy MAS č. 6 z PRV se 

hraniční projekty Fiche nenachází. 

 

Usnesení: 

55.4 PV rozhodl 

využít částku „nevyčerpaná alokace“ ve prospěch hraničních projektů Fiche 1.  

Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 
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Na základě usnesení 55.4 bylo postupováno dle Interních postupů PRV bod. 1.3 Výběr projektů až 

do chvíle, kdy „nevyčerpaná alokace“ byla nižší než požadovaná výše podpory hraničního 

projektu, tzn., již nešlo plně podpořit předložený projekt. Zbývající část „nevyčerpané alokace“ 

činí 264.134,- Kč. Tato částka zůstává jako nevyčerpané prostředky Fiche 1 výzvy MAS č. 6 

z PRV. 

Dle výběru projektů bylo rozhodnuto o úpravě výše vyhlášených alokací na jednotlivé Fiche 

ve výzvě č. 6 MAS z PRV. 

 

Usnesení: 

55.5 PV schválil 

upravit vyhlášenou výši alokace Fiche 2 a přesunout nevyčerpané prostředky z Fiche 2 

ve výši 682.067,- Kč na Fichi 1. Nová výše alokace Fiche 2 činí 315.000,- Kč. 

Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

55.6 PV schválil 

upravit vyhlášenou výši alokace Fiche 7 a přesunout nevyčerpané prostředky z Fiche 7 

ve výši 1.511.920,- Kč na Fichi 1. Nová výše alokace Fiche 7 činí 226.822,- Kč. 

Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

55.7 PV schválil 

upravit vyhlášenou výši alokace Fiche 1 o součet přesunutých nevyčerpaných prostředků 

Fiche 2 a Fiche7 ve výši 2.193.987,- Kč. Nová výše alokace Fiche 1 činí 4.245.134,- Kč. 

Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 

V návaznosti na usnesení 55.2 a zbývající výši nevyčerpaných prostředků výzvy MAS č. 6 z PRV 

v částce 264.134,- Kč bylo rozhodnuto nepodpořit hraniční projekt výzvy. 

 

Usnesení: 

55.8 PV rozhodl 

nepodpořit hraniční projekt Výzvy MAS č. 6 k předkládání žádostí o podporu v rámci 

operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 (zbývající výše „alokace 

pro hraniční projekt výzvy“ je menší než 80% z požadované výše podpory projektu). 

Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Programový výbor na jednání schůze sestavil Zápis z jednání rozhodovacího orgánu - Seznam 

vybraných a nevybraných žádostí a rozhodl o doporučení nebo nedoporučení k realizaci přijatých 

projektů s přihlédnutím k návrhu stanovení výše alokace Výběrovou komisí, s ohledem na výši 

vyhlášené alokace Výzvy MAS č. 6.  
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55. 9 PV schválil 

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu - Seznam vybraných a nevybraných žádostí, k Výzvě 

MAS č. 6 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje 

venkova na období 2014 – 2020 (15/000/00000/780/000150/V006). 

Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

Ad 3) Různé 

Přítomní členové byli informováni o probíhající přípravě na nové programovací období EU (2021 

– 2027). Dále byli seznámeni s termínem připravované Valné hromady MAS a s přípravami na 

možný projekt MAS financovaný z OPZ+. Proběhla diskuze.  

 

 

 

Dle dohody přítomných členů PV o navržených usneseních bylo hlasováno odděleně.   

 

 

V Bohumíně  dne 10. 5. 2022 

 

 

Zapsal: 

Ing. Lumír Macura, v. r. 

 

Ověřovatel zápisu:      

Ing. Věra Wastlová, v. r.  

 

 

Přílohy: 

1. Zápis z jednání rozhodovacího orgánu - Seznam vybraných a nevybraných žádostí  

z 10. 5. 2022  

 


