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Zápis ze zasedání Rady místní akční skupiny MAS Podchlumí, z. s. 
 ze dne 3. 2. 2016, 14:30 Holovousy  
 
Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.:   ANO (dle prezenční listiny 100 %) 
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:   ANO (dle prezenční listiny 40 %) 
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:   ANO (dle prezenční listiny, 20 %) 
 
 

 
Zapisovatelka:   Ing. Kateřina Burianová 
Ověřovatel:   Mgr. Kristýna Švůgerová 
 

 
Program: 

1. Zahájení 
2. Stanovení výběrových kritérií MAS 
3. Změny v programových rámcích 

 

 
1. Zahájení  
Ing. Kateřina Burianová přivítala všechny přítomné, přivítala také členy Výběrové komise (viz zápis ze 
zasedání Výběrové komise), dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost Rady MAS, zastoupení 
veřejného sektoru i zájmových skupin nižší než 49 %, seznámila přítomné s programem a v řádném 
termínu zahájila jednání. Zapisovatelkou byla určena Ing. Kateřina Burianová, ověřovatelem Mgr. Kristýna 
Švůgerová. 

 
Proběhlo hlasování: 
pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 1: Rada MAS schvaluje program, zapisovatele i ověřovatele zápisu. 
 

2. Stanovení principů pro stanovení výběrových kritérií pro výběr projektů  
Dle stanov má Výběrová komise předvýběr projektů na základě předem stanovených objektivních kritérií. 
Rada spolku schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů (výběrová kritéria). Členové Výběrové komise 
byli přizvání k jednání Rady spolku pro efektivnější a promyšlenější stanovení Výběrových kritérií projektů. 
Do připravovaných programových rámců IROP, PRV a OPZ je nutné stanovit principy pro stanovení 
výběrových kritérií, tedy ne samotná konkrétní preferenční kritéria. Ta budou stanovena až v dané výzvě 
MAP. 

 
Proběhlo hlasování: 
pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 2: Rada MAS schvaluje principy pro stanovení výběrových kritérií při hodnocení projektů 
předložených v MAS. Seznam viz příloha zápisu z jednání. 
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3. Změny v programových rámcích 
Rada MAS diskutovala také o změnách v programových rámcích, které vzešly z vývoje jednání o absorpční 
kapacitě v území. Rada MAS hlasovala o vyřazení fiche Územní studie a přesunu 1 milionu Kč alokace na 
ni, do fiche Cyklodoprava. Dále Rada znovu diskutovala alokace v programovém rámci OPZ. 

 
Proběhlo hlasování: 
pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 3: Rada MAS schvaluje vyřazení fiche Územní studie a přesun její alokace 1 mil. Kč do fiche 
Cyklodoprava. Dále rada schvaluje změny alokací v programovém rámci OPZ následovně: 
Sociální služby - původní alokace 4 mil. Kč, změna - 4 mil. 
Zaměstnanost – původní alokace 5 mil. Kč, změna alokace - 3 mil. 
Sociální podnikání – zůstává 1 mil. Kč 
Prorodinná opatření  - původní alokace 1 mil. Kč, změna - 3 mil. 

 
 
Zapsala dne: 3. 2. 2016 ........................................... 
 Ing. Kateřina Burianová           
    
 
Ověřovatel:  ...........................................  
 Mgr. Kristýna Švůgerová  
 

 
 

Příloha zápisu z Rady MAS ze dne 3. 2. 2016 
Principy pro výběr preferenčních kritérií 

 
IROP 

Bezpečnost 
- v jednom projektu bude realizováno více aktivit 
- realizace projektu má dopad na území více obcí 

Cyklodoprava 
- preference cyklotras oproti cyklostezkám 
- realizace projektu má dopad na území více obcí 

Investice do sociálních služeb 
- využívání stávajících budov 
- vznik nových pracovní ch míst 
- projekt přispívá k řešení problematiky SVL 

Sociální podnikání 
- vznik nových pracovní ch míst 
- projekt přispívá k řešení problematiky SVL 
- spolupráce více subjektů v projektu 

Investice do vzdělávání 
- projekt přispívá k řešení problematiky SVL 
- realizace projektu má dopad na území více obcí 

HZS 
- dopad na území více obcí 
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PRV 
Zemědělské podniky 

- využívání stávajících budov 
- rozvíjí již funkční provoz/aktivitu 
- využití brownfield 
- vznik nových pracovní ch míst 
- rozvíjí regionální produkt Podkrkonoší 

Zemědělské produkty 
- vznik nových pracovní ch míst 
- rozvíjí regionální produkt Podkrkonoší 
- rozvíjí již funkční provoz/aktivitu 

Nezemědělské podnikání 
- využívání stávajících budov 
- vznik nových pracovní ch míst 
- rozvíjí regionální produkt Podkrkonoší 

Rekreační funkce lesa 
-  v jednom projektu bude realizováno více aktivit 
- realizace projektu má dopad na území více obcí 

Krátké řetězce a místní trhy 
- vznik nových pracovní ch míst 
- spolupráce více subjektů v projektu 
- rozvíjí regionální produkt Podkrkonoší 

 
OPZ 

Sociální služby  
- vznik nových pracovní ch míst 
- realizace projektu má dopad na území více obcí 
- projekt přispívá k řešení problematiky SVL 
- provázanost s projekty financovanými z IROP 

Zaměstnanost  
- vznik nových pracovní ch míst 
- projekt přispívá k řešení problematiky SVL 
- v jednom projektu bude realizováno více aktivit 

Prorodinná opatření  
- projekt přispívá k řešení problematiky SVL 

Sociální podnikání 
- vznik nových pracovních míst 
- projekt přispívá k řešení problematiky SVL 
- provázanost s projekty financovanými z IROP 
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