
 

INTEGROVANÁ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY REGION HANÁ 2015 - 2020 

Region HANÁ, z.s. Náměstí T.G. Masaryka 99 
     místní akční skupina 783 44 Náměšť na Hané 

 
 
 

Zápis 
 

z hodnocení projektů předložených v rámci 5. výzvy PRV  
  

 výběrovou komisí MAS Regionu HANÁ 
 

Název MAS  Region HANÁ, z. s. 

Číslo SCLLD CLLD_15_01_279 

Číslo výzvy MAS  15/000/00000/671/000039/V0005 

Alokace výzvy  Fiche 1 Podpora rozvoje podnikání v regionu 800 000,- Kč 

 

Místo, datum a čas jednání Náměšť na Hané, kancelář MAS Region HANÁ, 

4. 2. 2020, od 8:00 hodin  

 

Přítomni členové výběrové komise:  

Michal Sirotek, Ing. Lubomír Novák, Ing. Drahoslava Mačáková, Ing. František Vychodil, Marie Müllerová, 

Josef Havelka, Mgr. Milada Dosedělová, Helena Chalánková, Pavel Mikulka 

 

Hosté:  

Ing. Jaroslav Brzák, hlavní manažer MAS, Ing. Hana Zacpálková, manažer MAS. 

 

Výběrová komise byla zvolena na základě rozhodnutí Valné hromady MAS a jmenována předsedou 

sdružení. Komise před započetím své činnosti byla řádně proškolena – seznámení se způsobem bodování a 

výběru, s vyhlášenými fichemi a specifiky jednotlivých kritérií, upozornění na možné problémy při 

hodnocení, nastavení společného přístupu k hodnocení některých ukazatelů (inovativnost projektu, dopad na 

životní prostředí) apod. 

 

Komise na začátku jednání jednohlasně zvolila předsedu komise Ing. Lubomíra Nováka, který dále vedl celé 

jednání komise. Zapisovatelem komise byla stanovena manažerka pro PR PRV Ing. Hana Zacpálková.      

Ing. Novák zahájil hodnocení projektů v 8:30 hodin, po skončení úvodního školení. 

 

Celkem bylo ve výzvě zaregistrováno 1 projekt v rámci Fiche 1  

Administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti prošel 1 projekt s výsledkem: bez výhrad. 

 

Hodnotitelům byl představen projekt pro potřeby zjištění nepodjatosti členů výběrové komise. Po 

předběžném seznámení se s projekty, všichni hodnotitelé konstatovali, že nejsou podjatí a nejsou žádným 

způsobem zainteresováni v podaném projektu. Toto také doložili podpisem Prohlášení o neexistenci střetu 

zájmu, které je součástí schváleného dokumentu „Způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a 

zaručení transparentnosti“ (interní postupy MAS pro implementaci SCLLD v PRV).   

 

Projekt hodnotili hodnotitelé dle předem určených kritérií hodnocení.  

 

Z hodnocení byl zpracován výstup – u projektu byl zpracován Záznam z hodnocení projektu, ve kterém jsou 

uvedeny získané body za jednotlivá kritéria a odůvodnění výběrové komise k přidělení bodů u jednotlivých 

kritérií.   

 

 






