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 Zápis ze 
 

 
    

  
   09. 01. 2020 

 

Kancelář MAS Zubří země, o.p.s., Příční 405, 593 01 
Bystřice nad Pernštejnem 

 
Přítomni: schůze PV je usnášeníschopná dle prezenční listiny. 

Schůze zahájena v 13:30 hodin. 

Zahájení provedla Lada Scherrerová a přítomné seznámila s programem schůze: 
 
 

1. Aktualizace harmonogramu výzev 2019 a 2020 
2. Schválení prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu 15. výzvy 

MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Terminály a parkovací systémy – (IV.) 
výzvy IROP 

• včetně schválení aktualizovaných kontrolních listů formálních 
náležitostí a přijatelnosti i věcného hodnocení 

3. Schválení navýšení alokace 14. výzvy IROP – MAS Zubří země, o.p.s.– 
Podpora infrastruktury pro sociální služby – (III.) 

4. Informace o přehodnocení věcného hodnocení projektů 13. výzvy  
IROP – MAS Zubří země, o.p.s. – Infrastruktura základních škol – (III.) 

5. Diskuze 
 
 

 
 
 

1. Aktualizace harmonogramu výzev 2019 a 2020 

• Kancelář MAS seznámila Programový výbor s aktualizovanými harmonogramy výzev MAS pro roky 
2019 a 2020. Došlo pouze k drobné změně termínů vyhlášených/plánovaných výzev, které byly 
přizpůsobeny současné situaci v území a upraveny na základě aktuálních informací z Řídících orgánů 
(neveřejná příloha č. 1). 

 
 Usnesení 1-1/2020:  

Programový výbor schvaluje aktualizaci termínů vyhlášení/uzavření výzev MAS pro roky 
2019 a 2020. 
 

 Všichni pro – schváleno 

 

schůze Programového výboru MAS č. 1/2020  
 

Termín 

Program schůze 

ZÁPIS 

Místo 
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2. Schválení prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu 15. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. 

– IROP – Terminály a parkovací systémy – (IV.) a schválení aktualizovaných kontrolních 

listů výzvy – formálních náležitostí a přijatelnosti i věcného hodnocení 

• MAS Zubří země, o.p.s. vyhlásila dne 29.11.2019 v pořadí 15. Výzvu MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – 
Terminály a parkovací systémy – (IV.), přičemž ukončení příjmu žádostí o podporu bylo stanoveno 
k 14.01.2020 do 12:00 hodin. Vzhledem ke skutečnosti, že kancelář MAS eviduje od žadatelů výzvy 
žádosti o prodloužení termínu pro příjem žádostí o podporu, jednal o možnosti změny výzvy i 
Programový výbor MAS. Navrhovaná změna spočívá v prodloužení data ukončení příjmu žádostí o cca 
3 týdny. Důvodem je zejména snaha poskytnout žadatelům dostatek času na přípravu projektových 
žádostí a příslušných příloh, jejichž zpracování je časově náročnější. Změna nemá z hlediska 
administrace v MS2014+ na žadatele/příjemce negativní dopad. Navrhované prodloužené datum a čas 
ukončení příjmu žádostí o podporu (z 14.01.2020, 12:00 hodin na): 04.02.2020, do 12:00 hodin. 
Modifikovaný text 15. výzvy IROP je doložen k zápisu jako veřejná příloha č. 1. 
 

• 15. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Terminály a parkovací systémy – (IV.) byla schválena 
Programovým výborem dne 19.11.2019. Při schvalování dokumentů výzvy byly schváleny i kontrolní 
listy formálních náležitostí a přijatelnosti i věcného hodnocení, které ale nebyly finálně odsouhlaseny 
Řídícím orgánem (dále jako ŘO) IROP.  V průběhu výzvy kancelář MAS zpracovávala připomínky ŘO 
k odeslaným kontrolním listům, které byly ŘO finálně schváleny dne 19.12.2019. Připomínky byly ryze 
administrativního charakteru, nedošlo k žádným zásadním úpravám kritérií ani hodnocených otázek. 
Finální verze kontrolních listů 15.výzvy IROP je doložena k zápisu jako veřejná příloha č. 2. 

 
 Usnesení 2-1/2020:  

Programový výbor schvaluje prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu 15. Výzvy MAS 
Zubří země, o.p.s. – IROP – Terminály a parkovací systémy – (IV.) z 14.01.2020, 12:00 hodin na 
04.02.2020, do 12:00 hodin. 
Dále Programový výbor schvaluje aktualizace v kontrolních listech formálních náležitostí a 
přijatelnosti a kontrolních listech věcného hodnocení výše uvedené výzvy, aby odpovídaly 
verzi schválené ŘO. 
 

 Všichni pro – schváleno 
 
 
3. Schválení navýšení alokace 14. výzvy IROP – MAS Zubří země, o.p.s.– Podpora 

infrastruktury pro sociální služby – (III.) 

• Dne 17.9.2019 byl Programovým výborem schválen výběr projektů ve 14. výzvě IROP – MAS Zubří 
země, o.p.s. – Podpora infrastruktury pro sociální služby – (III.) s alokací výzvy (CZV) ve výši 4 736 
944,90 Kč. Jeden z projektů (s názvem Multifunkční terapeutické centrum TK Sejřek č. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012051) byl ve schvalovacím procesu definován jako náhradní/hraniční, 
protože přesahoval alokaci výzvy. Nyní jsou všechny projekty výzvy ve fázi po závěrečném ověření 
způsobilosti a všechny byly schváleny Řídícím orgánem. Výše uvedený náhradní/hraniční projekt byl 
žadatelem kvalitně zpracovaný a původně stanovenou alokaci výzvy převyšuje o 79 394,10 Kč.  
 

• Z těchto důvodů navrhuje kancelář MAS navýšit alokaci výzvy, aby bylo možné plně pokrýt veškeré 
uvedené celkové způsobilé výdaje projektu. Proto bylo navrženo navýšit alokaci 14. výzvy IROP – MAS 
Zubří země, o.p.s.– Podpora infrastruktury pro sociální služby – (III.) o 79 394,10 Kč na 4 816 339 Kč.  
Modifikovaný text 14.výzvy IROP je doložen k zápisu jako veřejná příloha č. 3.  
 

• Současně byla kanceláří MAS připravena informace o změně alokace výzvy a jejím dopadu na seznam 
doporučených/nedoporučených projektů a je doložena k zápisu jako veřejná příloha č. 4. 
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 Usnesení 3-1/2020:  
Programový výbor schvaluje navýšení alokace 14. výzvy IROP – MAS Zubří země, o.p.s.– 
Podpora infrastruktury pro sociální služby – (III.) z 4 736 944,90 Kč o 79 394,10 Kč na 4 816 
339 Kč, a tím schvaluje podpořit náhradní/hraniční projekt Multifunkční terapeutické 
centrum TK Sejřek v plné výši požadovaných celkových způsobilých výdajů projektu. 
 

 Všichni pro – schváleno 
 
 
4. Informace o přehodnocení věcného hodnocení projektů 13. výzvy  IROP – MAS Zubří země, 

o.p.s. – Infrastruktura základních škol – (III.) 

• Výběrová komise MAS Zubří země dne 21.11.2019 přehodnotila následovně projekty schválené ve 13. 
výzvě  IROP – MAS Zubří země, o.p.s. – Infrastruktura základních škol – (III.).  

o U projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012055 (Rekonstrukce půdních prostor pro 
účely odborného vzdělávání na ZŠ Vír) došlo ke zvýšení celkového počtu bodů z 
původních 60 bodů konečných 65 bodů 

o U projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012053 (Úprava učeben AJ a FY/CHE 
základní školy Bobrová) došlo ke snížení celkového počtu bodů z původních 75 bodů 
konečných 70 bodů.  

• Výběrová komise konstatovala, že tyto změny bodů získaných ve věcném hodnocení nemají vliv na 
splnění minimální bodové hranice uvedené ve výzvě ani na celkové pořadí projektů, tudíž ani na výběr 
projektů. Oba projekty tedy byly schváleny Výběrovou komisí k financování. 

 
Programový výbor bere na vědomí přebodování projektů v rámci věcného hodnocení 13. 
výzvy  IROP – MAS Zubří země, o.p.s. – Infrastruktura základních škol – (III.), které nemělo 
reálný dopad na schválení a výběr projektů.  
 

 Přítomní členové PV berou na vědomí bod jednání č. 4  
 
 
 
 
 
Zapsala:  Lada Scherrerová     ...................................................................... 

 
 
 
 

        ..................................................................................................
                             Miloš Brabec, předseda Programového výboru 
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