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Zápis z jednání Programového výboru 
konané v pondělí dne 12. února 2018 ve Veselí nad Moravou 

 
Přítomni členové Programového výboru: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. (místostarosta), Bohuslav 

Vávra (starosta), Anna Vašicová (starostka), Alena Cíchová (podnikatelka), Alena Vyskočilová 

(podnikatelka), Ing. Jiří Prášek (podnikatel), Mgr. Vlastimil Vaněk (neziskový sektor) 

Jana Bujáková (MAS), Mgr. Petra Šilcová (MAS)  

 

Zastoupení při hlasování: 3 – podnikatelský sektor, 3 - veřejný sektor (vyjma usnesení č. 5), 1 – 

neziskový sektor (vyjma usnesení č. 1). Programový výbor je usnášeníschopný. 

 

Program jednání: 

 

Z důvodu pozdějšího příchodu předsedy Programového výboru, Mgr. Vlastimila Vaňka, zahájila 

jednání Jana Bujáková, hlavní manažerka SCLLD. 

 

1. Změna bodového hodnocení u projektů přijatých v 1. Výzvě PRV 

 

Petra Šilcová, manažerka SCLLD, informovala členy Programového výboru o změně bodového 

hodnocení u 13 projektů předložených v rámci 1. Výzvy do PRV. Přebodování proběhlo na základě 

Žádostí o dodatečné doplnění/přebodování ze strany RO SZIF Olomouc. Členové Programového 

výboru byli seznámeni s projekty, kterých se přebodování týká, a změnou bodového hodnocení u 

konkrétních preferenčních kritérií. Jana Bujáková, hlavní manažerka SCLLD, doplnila, že změna 

bodového hodnocení byla schválena dne 1.2.2018 Výběrovou komisí MAS. 

 

Seznam projektů včetně změny bodového hodnocení je součástí přílohy č. 1. 

 

Zastoupení při hlasování: 3 - podnikatelský sektor, 3 - veřejný sektor. Poměr zástupců veřejn. 

sektoru 50 % a soukrom. sektoru 50 %. Podmínka max. 50 % veřejného sektoru splněna.  

 

Usnesení č. 1: 

Programový výbor schvaluje změnu bodového hodnocení projektů dle přílohy č. 1.              6, 0, 0                                   

 

 

2.  Harmonogram výzev MAS Horňácko a Ostrožsko na rok 2018 

 

K jednání se připojil Mgr. Vlastimil Vaněk. 

Jana Bujáková, hlavní manažerka SCLLD, seznámila členy Programového výboru s harmonogramem 

výzev v rámci Programu rozvoje venkova, IROP, OP Zaměstnanost a OP Životní prostředí. V roce 

2018 je aktuálně plánováno vyhlášení 6 výzev. Členové Programového výboru byli informováni o 

tom, že pokud by nebyl ze strany žadatelů zájem např. o oblast Rozvoj sociálního podnikání (OP 

Zaměstnanost), budou zvažovány přesuny finančních prostředků v rámci SCLLD. Hlavní manažerka 

dále upozornila, že změny lze realizovat po schválení tzv. Interních postupů IROP. Dále byla členům 

Programového výboru poskytnuta informace o možnosti navýšit alokaci na OP Životní prostředí až o 
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10 mil. Kč v rámci SCLLD, pokud by byl ze strany obcí zájem o realizaci projektů v této oblasti. 

Zájem bude ze strany MAS prověřen. 

 

Harmonogram výzev MAS Horňácko a Ostrožsko na rok 2018 je součástí přílohy č. 2. 

 

Usnesení č. 2: 

Programový výbor schvaluje harmonogram výzev MAS Horňácko a Ostrožsko na rok 2018. 

Dále v případě zájmu obcí o navýšení alokace na OP Životní prostředí Programový výbor 

schvaluje opatření vedoucí k navýšení alokace v rámci SCLLD. A v případě schválení Interních 

postupů IROP do dubna 2018 bude výzva na Rozvoj sociálního podnikání (OP Zaměstnanost) 

schválena dříve, než je uvedeno v harmonogramu výzev (září 2018).                                       7, 0, 0                                   

 

 

3. Výzvy IROP, OPZ a PRV – stanovení termínů na schválení projektů a změny finančního 

plánu SCLLD 

 

Jana Bujáková, hlavní manažerka SCLLD, navrhla členům Programového výboru termíny pro 

schvalování projektů na základě návrhu Výběrové komise v rámci právě probíhajících výzev (OP 

Zaměstnanost a IROP) a dne 9.2.2018 ukončené výzvy (Program rozvoje venkova).  

 

Předpokládané termíny jednání Programového výboru: 

16.3.2018 ve 13:00 hodin – Program rozvoje venkova 

23.4.2018 ve 13:00 hodin – OP Zaměstnanost 

28.5.2018 ve 13:00 hodin – IROP 

 

Usnesení č. 3: 

Programový výbor schvaluje předpokládané termíny jednání Programového výboru za účelem 

schvalování projektů na základě návrhu Výběrové komise.                                                      7, 0, 0                                   

 

 

4. Zpráva o plnění realizace strategie SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko k 31.12.2017 

 

Jana Bujáková, hlavní manažerka SCLLD, seznámila členy Programového výboru s obsahem  Zprávy 

o plnění realizace strategie SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko k 31.12.2017. Zpráva podléhá 

připomínkování a schválení ze strany řídícího orgánu. 

 

Zpráva o plnění realizace strategie SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko k 31.12.2017 je součástí 

přílohy č. 3. 

 

Usnesení č. 4: 

Programový výbor schvaluje aktuální znění Zprávy o plnění realizace strategie SCLLD MAS 

Horňácko a Ostrožsko k 31.12.2017.                                                                                             7, 0, 0                                                                                                                                                                     

 

 

5. Diskuze, závěr 

Jana Bujáková, hlavní manažerka SCLLD, a Mgr. Vlastimil Vaněk, předseda MAS, informovali členy 

Programového výboru o přípravě projektu MAP 2, hlavních aktivitách, harmonogramu, způsobu 

financování a zapojení škol v územní působnosti MAS Horňácko a Ostrožsko a MAS Strážnicko. 

Členové byli dále informováni o předfinancování projektu z úvěru do doby, než bude projekt schválen 

ze strany řídícího orgánu. 
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JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., místostarosta města Veselí nad Moravou, v průběhu závěrečné diskuze 

z důvodu dalších pracovních povinností opustil jednání a nebyl účasten hlasování k usnesení č. 5. 

 

Usnesení č. 5: 

Programový výbor schvaluje podání projektové žádosti MAP 2 ORP Veselí nad Moravou – 

Ostrožsko – Kunovice, termín realizace 1.2.2018 – 31.12.2020 a zahájení jednání s bankou o 

úvěru pro předfinancování aktivit v rámci projektu.                                                                6, 0, 0 

 

 

                                                                                             

Zapsala:  Mgr. Petra Šilcová, manažerka SCLLD 

 

 

 

Ověřil: Mgr. Vlastimil Vaněk, předseda Programového výboru MAS 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Změna bodového hodnocení u projektů přijatých v 1. Výzvě PRV 

Příloha č. 2: Harmonogram výzev MAS Horňácko a Ostrožsko na rok 2018 

Příloha č. 3: Zpráva o plnění realizace strategie SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko k 31.12.2017 


