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Zápis z jednání 

Programového výboru MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. 

26. 8. 2013, 12:00 h, velká zasedací místnost MěÚ Humpolec 

 

Přítomní dle prezenční listiny: Vít Skála, František Dolejš, Josef Jirků, Marcela Kubíčková, 

Jan Mácha, Zdenka Augustová, Pavel Hrala. 

 

Bod 1  - úvod, zahájení 

Jednání zahájil předseda o.s. Josef Jirků. Seznámil přítomné s programem jednání. 

S programem souhlasili všichni přítomní. Programový výbor je usnášení schopný. 

Zapisovatelkou byla určena Zdena Augustová, ověřovatelem zápisu Pavel Hrala.  

 

 

Bod 2 -  preferenční kritéria tréninkové výzvy 

Přítomní diskutovali o jednotlivých preferenčních kritériích. 

Kritérium č. 1 

- Technická připravenost bude bodována v rozmezí 0 – 1 bod 

- Inovativnost bude bodována v rozmezí 0 – 2 body 

- Celkem bude možné za toto kritérium získat 11 bodů 

Kritérium č. 2 – bez připomínek 

Kritérium č. 3 

- Akce pro určitou úzkou skupinu osob, ale ve více obcích MAS bude bodována 2 body 

- Akce pro širokou skupinu obyvatel z území MAS bude bodávána 3 body 

- Akce s dopadem přes hranice MAS bude bodována 4 body 

- Celkem bude možné za toto kritérium získat 4 body 

- Vzhledově bude kritérium 3 upraveno stejně jako kritérium 4 

- Výběrová komise vybere z nabízených možností jednu 

Kritérim č. 4 – nově nazváno „Tradičnost akce“ 

Kritérum č. 5  

- Bude textově upraveno „Díky akci se udrží a uchovají stávající nebo podnítí nové 

nebo obnoví zaniklé činnosti“ 

- Druhá část tabulky je změnou názvu sloučena s první 

- Celkem bude možné za toto kritérium získat 4 body  

Kritérium č. 6 

- U partnera z podnikatelského sektoru bude 1 bod 

- Celkem bude možné za toto kritérium získat 3 body  

Kritérium č. 7 

- Změna formulace na „žadatel požaduje míru dotace v rozmezí:“ 

 

Hlasování o znění preferenčních kritérií - pro: 5, zdržel se: 0, proti: 0  

Usnesení: Rada sdružení schvaluje preferenční kritéria pro tréninkovou výzvu 

k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III.4.1. 

Získávání dovedností, animace a provádění. 
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Bod 3 – schválení směrnice na vyhlašování výzvy 

Z diskuse vyplynul závěr, že v případě zjištění nedosažení počtu preferenčních bodů (kritérií) 

deklarovaných v žádosti, nebude projekt finančně podpořen 

Tato informace by měla být zveřejněna zároveň v textu tréninkové výzvy a v metodickém 

pokynu k hodnocení žádostí.  

 

Hlasování o podobě směrnice na vyhlašování výzvy - pro: 5, zdržel se: 0, proti: 0  

Usnesení: Rada sdružení schvaluje Směrnici pro vyhlašování výzvy, příjem žádostí o 

dotaci, administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti. 

 

 

Bod 4 – schválení tréninkové výzvy III.4.1 

V textu došlo pouze k drobným stylistickým úpravám.  

Změny budou: 

v bodě 5 – popis výdajů: nebude uvedeno (případ, kdy akci není možné uskutečnit 

v prostorách zdarma), dále bude upraven text na toto znění … (limit max. 1 500,-- Kč/hod….) 

v bodě 8 – doplnit soulad se strategií MAS (konkrétní zařazení – oblast strategie). 

Výzva bude vyhlášena od 13. 9. 2013. 

 

O tomto bodu proběhlo hlasování. 

Hlasování o konečném znění tréninkové výzvy - pro: 5, zdržel se: 0, proti: 0  

Usnesení: Rada sdružení schvaluje znění tréninkové výzvy k předkládání žádostí o 

dotaci v rámci programu rozvoje venkova ČR, opatření III.4.1. Získávání dovedností, 

animace a provádění. 

 

 

Bod 5 – návrhy členů revizní a kontrolní komise MAS 

Kontrolní komise: Bc. Marek Kolman, MVDr. Miroslav Pospíšil 

Revizní komise: Zdena Augustová, Pavel Koubek 

 

Návrh na výběrovou komisi pro tréninkovou výzvu: (bude řešeno až na valné hromadě) 

Mgr. Zdeněk Vaněk, p. Novák (ZOD Hořice), Ing. Patrik Sukdolák 

 

 

Bod 6 – projednání jednacího řádu MAS před schválením valnou hromadou 

V článku 7, bod 6 bude místo slova „sekretář“ uvedeno manažer. Jednací řád bude předložen 

ke schválení valné hromadě. 

Schůze Valné hromady MAS se bude konat 16. 9. 2013, 16:00 hodin, velká zasedací místnost 

MěÚ Humpolec. 
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Bod 7 – dotazníky 

Pan Hrala informoval o současném stavu v návratnosti dotazníků zaměřených na zmapování 

současného stavu a potřeb obyvatel regionu v oblasti kvality života v obcích.  

 

 

Bod 8 – závěr  

Jednání bylo ukončeno v 14:00 hodin.  

 

 

 

 

Zapsala: Zdena Augustová                                             …..…………………………… 

                                                                             

                                                                                            V Humpolci, dne 26. 8. 2013 

 

 

 

Ověřil: Pavel Hrala                                                           …..…………………………… 

                                                                             

                                                                                            V Humpolci, dne 26. 8. 2013 

 

 


