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Zápis ze schůze výkonné rady Vyhlídky,o.s. 

Mělník, nám.Míru 30 
13.11. 2012 

 
Přítomni:  Marcela Pánková, Eva Šestáková, Michal Kazda, Jana Laubová, Galina Čermáková,   
                 Anneliese Beníšková, Roman Frýdl, Pavel Dostál, Petr Gál,Petra Jáchymstálová 
Omluven. Václav Hlůže 
Program: 1) Alokace na r.2013, rozpočet na 2013 
                2) Změna SPL - příprava IX. Výzvy 
                 3) Příprava na další rozpočtové období - Integrovaná strategie území 
                 4) Různé 
 
Ad1) Alokace na r. 2013 
   Byla zveřejněna alokace pro MAS Vyhlídky na r. 2013. Na realizaci místní rozvojové      

strategie /na projektové žádosti/ je alokováno 6.266.191,Kč, výše prostředků   
z předchozího období, které nebyly zazávazkovány je 999 104,-Kč, celkem na výzvu je 
alokováno 7.265.295,-Kč. 

            VR bere informace na vědomí 
M.Pánková informuje o návrhu rozpočtu režijního střediska „Vyhlídky“ na rok 2013. 
Předkládá ke schválení návrhu písemný rozpis (příloha zápisu). 

 VR schvaluje všemi hlasy 
 
Ad2)    Změna SPL - Příprava IX. Výzvy 
     2.1.  Připomínky k Fichím 
             Doporučuje se uvést do kriterií přijatelnosti ustanovení, že žadatel nepodá na daný   
             projektový záměr žádnou jinou žádost do jiných dotačních titulů. Bude dokládáno   
             čestným prohlášením 
             VR schvaluje všemi hlasy 
     2.2. Změna bodování 
            Je navržen bodový zisk za to, že žadatel podá do příslušné / v rámci celé/ Výzvy  pouze 1   
            žádost.    
            Ve všech Fichích se jedná o úpravu preferenčního kriteria „ Přidaná hodnota –   
            multiplikační efekt“ snížení max. bodového zisku o 20 bodů a preferenčního kriteria   
          „Počet lidí, na který bude mít realizace projektu dopad“  snížení max. bodového zisku o 20   
            bodů. 

Je navrženo nové preferenční kriterium: "Žadatel podává v rámci celé výzvy pouze 1 
projektovou žádost."  Max. bodový zisk za toto kriterium je 40 bodů. 
VR schvaluje navržené úpravy Fichí všemi hlasy 

      2.3. Harmonogram výzvy 
             Předpokládá se vyhlášení na přelom listopadu a prosince, příjem žádostí od 4.2.-  
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             12.2.2013, do 15.2. provedení administrativní kontroly a kontroly kriterií přijatelnosti. 
             Hodnocení –místní šetření a veřejné slyšení 25.2., do 1.3. musí být známy výsledky   
              hodnocení hodnotitelské a výběrové komise. Nejpozději 12.3.2013 musí být projekty   
              registrovány na SZIF 
              VR schvaluje všemi hlasy navržený postup 
      2.4. Úprava max. výše způsobilých výdajů 
             Dle platných Pravidel bylo nutné upravit v předešlé aktualizaci SPL poměr rozložení     
             alokací na jednotlivé Fiche. V praxi to znamená rozdělit alokaci v příslušném poměru na   
              Fiche takto: Fiche č. 1     z celkové alokace 15% 
                                  Fiche č. 2     z celkové alokace 15% 
                                  Fiche č. 3     z celkové alokace 20% 
                                  Fiche č. 4     z celkové alokace 20% 
                                  Fiche č. 6     z celkové alokace 25% 
                                  Fiche č. 7     z celkové alokace   5% 
            Z tohoto důvodu bude nutné upravit u Fiche č. 1  maximální  hodnotu způsobilých 

výdajů   na výši  1.500. 000,- způsobilých výdajů na  jeden projekt a u Fiche č. 2 
též na 1.500.000.  U Fiche č. 7 se stanovuje max. výše způsobilých výdajů  na 
400 000,- na jeden projekt. 

      2.5. Vnitřní směrnice 
             Čte se vnitřní směrnice pro postup při střetů zájmů hodnotitelů. Vzhledem k tomu, že se   
              jedná o poslední výzvu a předpokládá se zvýšený zájem žadatelů, je v zájmu hodnocení,   
             aby byl nastaven režim zamezení střetu zájmů, avšak doporučuje    se odstranění 

tvrdosti stávajícího předpisu aplikace, kdy v minulosti vůbec     nehodnotili 
ani ti hodnotitelé, kteří měli byť jen nepřímou vazbu k místu realizace  projektu či 
sídlu žadatele. Nyní je doporučeno, aby byla vydána  směrnice, kdy  hodnotitel 
v obdobné situaci nebude hodnotit pouze příslušnou Fichi, v rámci které by  se ocitl 
ve  střetu zájmů,  ale s ohledem na funkčnost komise bude hodnotit projekty  jiných 
Fichcích  a tak nebude  z hodnocení zcela vyloučen. 

             VR schvaluje nahrazení stávající směrnice o střetu zájmů směrnicí novou, ve které bude   
             doplněn text: Hodnotitel, který nebyl z hodnocení vyloučen ve smyslu čl. X  avšak má   
              vazbu k místu realizace projektu či sídlu žadatele, nebude hodnotit projekty Fiche, 
 do které takový žadatel projekt podal a kde by se tak hodnotitel ocitl ve  střetu zájmů.  
  VR schvaluje všemi hlasy. 
           
Ad3)  Příprava na další rozpočtové období 
           M. Pánková žádá přítomné o dovezení krabiček s vyplněnými dotazníky. Dále žádá, aby      
           členové VR se zasadili o vyplnění dotazníků v internetové aplikaci. 
            VR bere informace na vědomí 
 
Ad4)  Různé 
           Termín příští schůzky VR se stanovuje na 8.1. 2013 
           Členové VR mají dát podnět k podobě orgánů/počet členů, struktura atd./Vyhlídek   

- výkonné rady, hodnotitelské komise, kontrolní komise, komise pro monitoring 
projektů atd. Na příští VH bude zapotřebí změnit stanovy. 

     
Skončeno v 18:00 
Zapsala .G. Čermáková, M. Pánková        


