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Zápis z 19. zasedání výběrové rady (VyR) 
MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

 
 

 

 

 

 

 

Datum a místo konání: 19.5 2022, od 08:30, kancelář MAS Čeladná 712, Čeladná 

739 12 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: viz prezenční listina 

Program:  

 

1. Zahájení zasedání 

2. Schválení programu zasedání 

3. Volba zapisovatele 

4. Věcné hodnocení projektů 5. výzvy z Programu rozvoje venkova 

5. Diskuse  

6. Závěr 
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1. Zahájení zasedání 

Předseda Mgr. Pavěl Kuběna přivítal přítomné a konstatoval, že výběrová rada je 
usnášeníschopná – z celkového počtu 9 členů výběrové rady je přítomno 5 členů, což je 
nadpoloviční většina jejich členů, jak vyžadují stanovy spolku a zároveň jsou přítomní členové, 
kteří nezastupují veřejný sektor s počtem hlasů více než 50 % z přítomných členů (2 veřejný 
sektor, 3 soukromý sektor). Všichni přítomní členové podepsali prohlášení o neexistenci střetu 
zájmů, žádný z přítomných členů se necítí být ve střetu zájmů, proto se všichni přítomní 
členové zapojí do hodnocení projektů ve všech fichích. V souladu s jednacím řádem výběrové 
rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (9. 5. 2022). 
Zasedání výběrové rady nejsou přístupná veřejnosti. 

2. Schválení programu zasedání  

Předseda výběrové rady přednesl program zasedání výběrové rady a vyzval přítomné členy k 
případným návrhům na doplnění nebo na změnu programu a nechal hlasovat o schválení 
navrženého programu zasedání. 

 

Hlasování Pro:  5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3. Volba zapisovatele 

Členové výběrové rady navrhli zapisovatelku Ing. Radanu Malouškovou a nechali hlasovat o 
schválení navržené zapisovatelky:  

Hlasování Pro:  5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4. Věcné hodnocení projektů 5. výzvy z Programu rozvoje venkova 

Zaměstnanci MAS předali členům výběrové rady základní informace k zaregistrovaným 
projektům 5. výzvy PRV a proškolili členy o způsobu hodnocení a výběru projektů z PRV. 
Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v interním postupu „Způsob výběru projektů 
na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti v Programu rozvoje venkova MAS 
Frýdlantsko – Beskydy z.s.“, který byl přílohou výzvy č. 5.  

Celkem bylo přes Portál farmáře podáno 31 žádostí o dotaci, z toho 2 žádosti byly neplatné.  

K administrativní kontrole bylo tedy předáno celkem 29 projektů. Všechny projekty splnily 
podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí. K věcnému hodnocení tak bylo předáno 29 
projektů. 

Fiche 21 Investice do zemědělských podniků 

V průběhu jednání proběhla diskuse členů nad hodnocením jednotlivých projektů a za každý 
projekt byl vytvořen kontrolní list. Následně výběrová rada vypracovala kontrolní list s bodovým 
hodnocením za tuto fichi. Na základě tohoto bodového hodnocení byl vytvořen návrh pro výběr 
projektů, sestavený sestupně, dle získaného bodového hodnocení. V případě shodného počtu 
bodů byl upřednostněn projekt, jehož realizace je podstatná z pohledu plnění Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje, a to dle preferencí v následujícím pořadí:  

1. projekt prvožadale, tzn. projekt, jehož žadatel dosud nebyl vybrán v programovém období 
2014-2020 k podpoře přes výzvu MAS Frýdlantsko – Beskydy v rámci programového rámce 
IROP, OPZ a PRV. Za vybraného žadatele o dotaci se považuje ten, který byl ze strany MAS 
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v programovém období 2014-2020 doporučen k financování v předchozích výzvách a 
podepsal s Řídícím orgánem právní akt. 

2. projekt s nižší finanční náročností (výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, která je 
uvedena na straně C2 žádosti o dotaci) 

3. projekt s vyšší částkou soukromých výdajů, která je uvedena na straně C2 žádosti o dotaci. 

Tento návrh bude předán výkonné radě MAS. 

Usnesení 19. VyR 2022-1 

Výběrová rada schvaluje věcné hodnocení předložených projektů 5. výzvy z Programu rozvoje 

venkova MAS Frýdlantsko-Beskydy z Fiche 21 Investice do zemědělských podniků a 

doporučuje projekty výkonné radě k výběru (viz příloha 4 zápisu). 

Hlasování Pro:  5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Fiche 29 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

V průběhu jednání proběhla diskuse členů nad hodnocením jednotlivých projektů a za každý 
projekt byl vytvořen kontrolní list. Následně výběrová rada vypracovala kontrolní listy s 
bodovým hodnocením za jednotlivé fiche. Na základě tohoto bodového hodnocení byl vytvořen 
návrh pro výběr projektů, sestavený sestupně, dle získaného bodového hodnocení. V případě 
shodného počtu bodů byl upřednostněn projekt, jehož realizace je podstatná z pohledu plnění 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, a to dle preferencí v následujícím pořadí:  

1. projekt prvožadale, tzn. projekt, jehož žadatel dosud nebyl vybrán v programovém období 
2014-2020 k podpoře přes výzvu MAS Frýdlantsko – Beskydy v rámci programového rámce 
IROP, OPZ a PRV. Za vybraného žadatele o dotaci se považuje ten, který byl ze strany MAS 
v programovém období 2014-2020 doporučen k financování v předchozích výzvách a 
podepsal s Řídícím orgánem právní akt. 

2. projekt s nižší finanční náročností (výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, která je 
uvedena na straně C2 žádosti o dotaci) 

3. projekt s vyšší částkou soukromých výdajů, která je uvedena na straně C2 žádosti o dotaci. 

Tento návrh bude předán výkonné radě MAS. 

Usnesení 19. VyR 2022-2 

Výběrová rada schvaluje věcné hodnocení předložených projektů 5. výzvy z Programu rozvoje 

venkova MAS Frýdlantsko-Beskydy z Fiche 29 Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech a doporučuje projekty výkonné radě k výběru (viz příloha 4 zápisu). 

Hlasování Pro:  5 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

5. Diskuze 

Mgr. Pavel Kuběna vyzval přítomné k závěrečné diskusi. 
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6. Závěr  

Mgr. Pavel Kuběna poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 19. zasedání výběrové rady.  

 

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 

2. Prohlášení o neexistenci střetu zájmů PRV 

3. Kontrolní listy věcného hodnocení jednotlivých projektů PRV 

4. Přehled hodnocených projektů PRV 

 

 

 
 

 

 

 

V Čeladné 19.5. 2022 

 

 

 

Mgr. Pavel Kuběna ………………………………………………... 

Předseda výběrové rady  

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.  
 

 

 

Ing. Radana Maloušková ………………………………………………. 

Zapisovatelka 

MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s. 

 


