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Místní akční skupina 

Zápis z jednání výběrové komise MAS č. 1/2018 
Datum a čas:  10. dubna 2018 18:30 hod. Přílohy: 0 

Místo jednání:  Polná   Zapisovatel: Ing. Petra Laštovičková 

Předsedající:  Štěpánka Trbušková 

Ověření usnášeníschopnosti jednání: 

Účast členů (dle prezenční listiny): 5 

Plná moc: 0 

Počet hlasů celkem: 5 

Závěr: Přítomných 5 členů z 9, tj. 55,55 %. Dle prezenční listiny veřejný sektor ani žádná ze 

zájmových skupin nemá více než 49 % hlasovacích práv. Jednání výběrové komise MAS je 

usnášeníschopné. 
 

 

01. Zahájení 

Jednání zahájila předsedkyně výběrové komise Štěpánka Trbušková a ověřila 

usnášeníschopnost jednání. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na 

jeho úpravu. Navržený program jednání: 

1) Zahájení 
2) Volba předsedy výběrové komise 
3) Výzvy MAS (přehled vyhlášených a připravovaných výzev) 
4) Informace o činnosti výběrové komise 
5) Diskuze, drobné občerstvení 
6) Závěr 
Usnesení 01/01/2018/VK 

Výběrová komise MAS schvaluje program jednání a jmenuje zapisovatelkou jednání Ing. 

Petru Laštovičkovou.  

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
 

02. Volba předsedy výběrové komise 
Funkční období VK je dle pravidel pouze 1 rok. Celkem 8 z 9 členů výběrové komise potvrdilo, 
že chtějí nadále pokračovat v této činnosti. Jeden ze členů p. Martin Čada již nemohl 
pokračovat ve svém působení ve výběrové komisi MAS. Před jednáním výběrové komise 
Partnerství MAS zvolilo navrhovanou výběrovou komisi doplněnou o nového člena p. Jiřího 
Kučeru. Dále je nutné, aby byl z řad členů stanoven předseda/předsedkyně výběrové komise, 
který svolává jednání výběrové komise, řídí průběh jednání, stvrzuje podpisem zápisy 
z jednání nebo sestavuje hodnotitelskou komisi. Na předsedkyni výběrové komise byla 
nominována paní Štěpánka Trbušková.  
Usnesení 02/01/2018/VK 

Výběrová komise MAS schvaluje pí. Štěpánku Trbuškovou předsedkyní výběrové komise.    

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
 

03. Výzvy MAS (přehled vyhlášených a připravovaných výzev) 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Českomoravské pomezí na 

období 2014 – 2020 byla schválena v září 2017. První výzvy byly vyhlášeny v únoru 2018 
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z OPZ (26. 2. 2018) a poté následoval PRV v březnu 2018 (26. 3. 2018). Výzvy z IROP budou 

vyhlášeny až po schválení interních postupů ŘO (cca duben – červen 2018). Dále M. 

Vencovská podrobněji představila jednotlivé výzvy operačních programů.  

OPZ – příměstské tábory; dětské skupiny, školní družiny, kluby a vzdělávání pečujících osob; 

podpora sociálního začleňování; vzdělávání a poradenství ke zlepšení uplatnění na trhu práce 

a rozvoj ekonomiky 

IROP – zkvalitnění podmínek pro hasičské zásahové jednotky; budování infrastruktury a 

zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí; infrastruktura pro 

předškolní vzdělávání; investice do škol a školských zařízení včetně vybavení; výstavba 

sociálních bytů 

PRV – podpora investic v zemědělských podnicích; podpora investic do zpracování, uvádění 

na trh a vývoj zemědělských produktů; podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností; podpora investic do rozvoje lesnictví a lesnické infrastruktury; 

podpora investic do rozvoje zemědělské infrastruktury 

Usnesení 03/01/2018/VK 

Výběrová komise MAS bere na vědomí informace o výzvách MAS.  
 

04. Informace o činnosti výběrové komise 

M. Vencovská popsala činnost členů výběrové komise a hodnotitelské komise. Jednání 

orgánu se řídí jednacím řádem výběrové komise. V současné době se výběrová komise bude 

scházet častěji, aby průběžně mohla hodnotit projekty žadatelů. Projekty, které postoupí do 

věcného hodnocení, bude hodnotit nejprve tříčlenná hodnotitelská komise a poté výběrová 

komise. Před jednáním VK se projekty také posuzují externími hodnotiteli. První výzvy, které 

budou členové výběrové komise hodnotit, se týkají prorodinných aktivit a jsou z Operačního 

programu Zaměstnanost. Následovat bude výzva z Programu rozvoje venkova.  

Usnesení 04/01/2018/VK 

Výběrová komise MAS bere na vědomí informace o činnosti výběrové komise.  
 

05. Diskuze, drobné občerstvení  

Nikdo z přítomných neměl otázek. V průběhu jednání bylo možné klást otázky ke zrovna 

probíraným bodům jednání. Pro přítomné bylo připraveno drobné občerstvení.  
 

06. Závěr – Předsedkyně výběrové komise pí. Trbušková poděkovala za účast a ukončila 

jednání.  

 

 

 

V Polné dne 10. 4. 2018 

 

 

……………………………………………                   ………………………………………….  

Štěpánka Trbušková,      Marta Vencovská,        

předsedkyně výběrové komise    tajemník MAS 


