Zápis z jednání PS č. 1
Datum a čas:

11. 1. 2018 od 14:00 do 16:00 hodin

Místo:

zasedací místnost MAS ORLICKO, z.s.

Program:
1) projednání návrhu textu výzvy opatření IROP/7 Komunitní centra I.
• 1.a )Kritéria hodnocení IROP/7
2) Projednání návrhu textu výzvy opatření IROP/8 – Infrastruktura pro sociální podnikání I.
• 2.a) Kritéria hodnocení IROP/8
3) seznámení s plánovanými akcemi v rámci plánu činnosti na rok 2018
4) diskuse, informace od členů PS
Přítomni:
Ing. Dana Hubálková (CEMA Žamberk, z. ú.)
Ing. Milan Nádvorník – Naděje
Bc. Šárka Melišová (Domov pod hradem Žampach) – zástup PaeDr. Luďka Grätze
Mgr. Luděk Bílý – ředitel ZŠ Červená Voda
Ing. Arch. Michaela Vlachová
Martin Hejkrlík – místostarosta Králíky
Omluveni:
Mgr. Robert Oláh – Probační a mediační služba Ústí nad Orlicí
Ondřej Flégr (Krajský úřad Pardubického kraje)
PhDr. Petra Novotná (Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí)
Mgr. Jakub Keller – Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Pavel Neumeister – ROT
Tomáš Beran – starosta Horní Heřmanice
Bc. Magdaléna Navrátilová – MěÚ Letohrad

Ing. Mgr. Kršková přivítala všechny členy pracovní skupiny na jednání. Dále všechny členy PS
seznámila s programem dnešního jednání.

Na začátku jednání M. Kršková seznámila členy PS s procesem administrace projektů z 2. výzvy MAS
ORLICKO – IROP – Infrastruktura sociálních služeb I. V současnosti probíhá závěrečné ověření
způsobilosti, z 8 projektů již 2 projekty obdržely připomínky. Dále je seznámila s harmonogramem
výzev IROP – Jaro/2018 a podzim/2018. Na jaře tohoto roku bude vyhlášeno celkem 5 následujících
výzev:

Na podzim/2018 MAS ORLICKO zopakuje výzvu Bezpečné silnice a chodníky pro všechny (pod
opatřením IROP/1) a také výzvu Infrastruktura sociálních služeb (pod opatřením IROP/6).

Ad) 1.a) Projednání návrhu textu výzvy opatření IROP/7 Komunitní centra I.
V prvním bodě jednání byli členové PS seznámeni s návrhem textu výzvy pro 9. výzvu MAS ORLICKO –
IROP – Komunitní centra I. Členové byli seznámeni s termíny týkající se výzvy. Návrh data času
vyhlášení výzvy MAS. Data času vyhlášení a uzavření výzvy byly členy PS odsouhlaseny a nikdo
z přítomných členů neměl připomínky. Členové byli informování o přehledu konzultací a okrajově
seznámeni s charakterem záměrů potenciálních žadatelů a příjemců.

USNESENÍ:
PS projednala návrh znění 9. Výzvy MAS ORLICKO - IROP - Komunitní centra I. a pověřuje kancelář
MAS k následnému předložení Radě MAS.
Hlasování

Přítomno

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Členové pracovní skupiny

6/12

6

0

0

Ad) 1.a) Kritéria hodnocení IROP/7
K prvnímu bodu jednání se dále vztahuje projednání souboru kritérií IROP/7. Členové byli seznámeni
s veškerými kritérii – přijatelnosti a kritérii věcného hodnocení. Ing. Mgr. Kršková však členy

upozornila na nová kritéria přijatelnosti. Jedná se o povinná kritéria dle Minimálních požadavků ŘO
IROP k implementaci CLLD z 7. 11. 2017. Mezi nová kritéria přijatelnosti patří:
✓ Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.
✓ Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.
✓ Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné
příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen).
✓ Potřebnost realizace je odůvodněná.

V bodě projednávání Kritérií věcného hodnocení členové PS diskutovali o změny formulace kritéria
„Princip lokální podpory aktérů“. Ing. Milan Nádvorník navrhnul přeformulovat pětibodovou položku
tohoto kritéria ve znění: „Žadatel má sídlo v území MAS ORLICKO nebo zde působí více jak 5 let před
podáním žádosti o dotaci“. Navrhoval odstranit z kritéria vylučovací možnost a stanovil by kritérium
pevně, že žadatel zde působí více jak 5 let. Nicméně po zapojení do diskuze všech členů z tohoto
návrhu ustoupil. Členové PS se shodli, že bude dobré toto kritérium ponechat, jelikož při nastavování
strategie MAS ORLICKO bylo cílem dát možnost i novým subjektům. Členové PS se tedy shodli na sadě
předložených kritérií i na její následující bodové škále.

USNESENÍ:
PS projednala návrh znění dokumentu Kritéria hodnocení IROP/7 a pověřuje kancelář MAS
k předložení Radě MAS.
Hlasování

Přítomno

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Členové pracovní skupiny

6/12

6

0

0

Add 2) Projednání návrhu textu výzvy opatření IROP/8 Infrastruktura pro sociální podnikání
Ve druhém bodě jednání byl projednán text výzvy 10. výzva MAS ORLICKO – IROP – Infrastruktura pro
sociální podnikání I. Členové pracovní skupiny byli informováni o datu vyhlášení a uzavření výzvy.
Nastavení datumů PS shledává reálně splnitelným (viz. následující tabulka).

Dále Marie Kršková seznámila členy s přehledem konzultací a potenciálními záměry. Marie Kršková
zmínila, že jediný fungující sociální podnik v území (Králíky) v rámci mapování nepředložil projektový
záměr.

USNESENÍ:
PS projednala návrh znění 10. Výzvy MAS ORLICKO - IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání I. a
pověřuje kancelář MAS k předložení Radě MAS.
Hlasování

Přítomno

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Členové pracovní skupiny

6/12

6

0

0

Add 2.a) Kritéria hodnocení IROP/8
Stejně jako u sady kritérií IROP/7 dochází k přidání nových kritérií přijatelnosti (viz str. 4) ze strany
ŘO. U kritérií věcného hodnocení došlo k úpravě formulace u kritéria „Princip vytváření nových
pracovních míst“. U hodnoty 15 bodů došlo úpravě formulace z „Vytvoření a udržení 2 a více nových
pracovních míst pro cílovou skupinu (více než 2,100 FTE) na „Vytvoření a udržení více než 2 nových
pracovních míst pro cílovou skupinu (více než 2,000 FTE)“. K dalším kritériím neměla PS připomínky.

USNESENÍ:
PS projednala návrh znění dokumentu Kritéria hodnocení IROP/8 a pověřuje kancelář MAS k
následnému předložení Radě MAS.
Hlasování

Přítomno

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Členové pracovní skupiny

6/12

6

0

0

V. Seznámení s plánovanými akcemi v rámci plánu činnosti na rok 2018
Předposledním bodem jednání bylo seznámení členů PS s plánovanými akcemi v rámci plánu činnosti
na rok 2018. Ing. Kršková informovala členy PS o výhledu činnosti na rok 2018. Za programový rámec
Operační program Zaměstnanost (=OPZ) i za Integrovaný regionální operační program(=IROP) byly
členům předloženy materiály s harmonogramy výzev pro rok 2018.
VI. Diskuze, informace od členů PS
Jednání završila diskuze členů Pracovní skupiny. Místostarosta Králík p. Hejkrlík se informoval o
rozsahu činnosti pracovní skupiny a historickém obsazení.
Jednání bylo ukončeno v 15hod.
Fotodokumentace:

Zpracovala: Bc. Martina Rosenbergerová

