
Zápis ze schůzky výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 5.6. 2018  
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Přítomni: Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových 
skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.  
Zahájeno v 16:00 hodin  
Program:  

1) Schválení předvýběru projektů OP Zam. 
2) Schválení předvýběru projektů OP IROP 
3) Harmonogramy výzev 
4) Různé 

5) Schválení výzev 
Návrh na doplnění programu schválení výzev z IROP, OP Zam a PRV.      
Usnesení: VR  schvaluje navržený a doplněný program. 
 Hlasování /schváleno všemi hlasy/ 
                                                                  
Ad 1) Hodnocení OP Zam. – schválení předvýběru projektů 
            
V každé výzvě byl registrován 1 projekt, alokace na danou výzvu kromě prorodinných opatření 
nebude vyčerpána. Nejdříve byly zpracovány podpůrné posudky a následně byly projekty i 
s kontrolními listy předloženy hodnotitelům. Dle preferenčních kritérií byl u jednotlivých 
projektů přidělen odpovídající počet bodů. S ohledem na tu skutečnost, že v každé výzvě byl 
registrován pouze 1 projekt, nebylo sestaveno pořadí, dle dosažených bodových zisků. 
Uvedené projekty již byly schváleny k financování, ŘO nařídil nové hodnocení vč. schvalovacích 
procesů, protože nebyl dodržen poměr zájmových skupin Hodnotitelské komise. Z tohoto 
důvodu byla MAS Vyhlídky vyzvána k novému hodnocení, tak aby byla splněna účast členů 
Hodnotitelské komise ohledně sektorového zastoupení a zájmových skupin. 
Přehled výzev a registrovaných projektů vč. bodového zisku jsou uvedeny v příloze č. 1 zápisu 
            
 Usnesení: VR schvaluje předvýběr projektů bez výhrad a doporučuje k realizaci projekty 
registrované v 1., 2. a 3. Výzvě OP Zam: 
Registrační číslo Žadatel Název projektu Max. počet 

bodů 

Získaný počet bodů 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009384 
Fokus 

Praha, z.ú. 

Multidisciplinární 

tým Vyhlídky 
100 98,75 

 
Registrační číslo Žadatel Název projektu Max. počet 

bodů 

Získaný počet bodů 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009395 
Město 

Liběchov 

Příměstský tábor 

Liběchov 
100 88,75 

 
Registrační číslo Žadatel Název projektu Max. počet 

bodů 

Získaný počet bodů 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009383 
LEGATO 

CZ s.r.o. 
Legato pomáhá 100 96,25 

Hlasování /schváleno všemi hlasy/ 
 
 
 



Ad 2) Hodnocení IROP – schválení předvýběru projektů 
Do I. Výzvy IROP Podpora rozvoje komunitních center byly registrovány dvě projektové 
žádosti, Hodnotitelská komise zasedala 17.5. 2018. Oba projekty dle dosažených bodových 
zisků jsou doporučeny k realizaci. Do výzvy na podporu infrastruktury na neformální 
vzdělávání byl registrován jeden projekt, nevyhověl kritériím formálních náležitostí a kritériím 
přijatelnosti, jeho administrace musela být ukončena. Do výzvy na podporu infrastruktury pro 
střední školy nebyl registrován žádný projekt, jak vyplývá z reakcí možných žadatelů uvedené 
potřeby, nebyly zaznamenány v KAP. 
Přehled výzev a registrovaných projektů vč. bodového zisku jsou uvedeny v příloze č. 2 zápisu 
Usnesení: VR schvaluje předvýběr projektů bez výhrad a doporučuje k realizaci projekty 

Výzvy MAS Vyhlídky  
 

Projekt č. Název projektu 
Název 

žadatele 

Právní 
forma 

žadatele 

Bodové 
hodnocení 

Max.50 
bodů 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Projekt doporučen 
k podpoře 

(ANO/ANO s 
výhradami/ZASOB

NIK/NE) 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008360 
Vybudování komunitního 
centra v Obříství 

obec Obříství obec 46 3 000 000,00 Kč  Ano bez výhrad 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008356 
Komunitní centrum 
Nebužely 

obec Nebužely obec 43 2 999 964,00 Kč  Ano bez výhrad 

Hlasování /schváleno všemi hlasy/ 
 
Ad 3) Harmonogram výzev MAS 
Jako podklad jednání vyhotovena tabulka s časovou osou a seznamem všech opatření a Fichí, 
na které budou výzvy vyhlašovány. Odlišena jsou ta opatření, která již byla vyhlášena.  
Usnesení: VR schvaluje harmonogram s tím, že pověřuje kancelář MAS k dodatečným úpravám 
termínů v souvislosti s vydáváním nových Pravidel a dalších navázaných dokumentů. 
Hlasování /schváleno všemi hlasy/ 
 
Ad 4) Různé 
4.1. Schvalování předvýběru projektů v průběhu letních měsíců 
VR navrhuje schvalování předvýběru projektů formou per rollam. 
Usnesení: VR schvaluje formu schvalování vybraných projektových žádostí v průběhu letních 
měsíců formou per rollam 
Hlasování /schváleno všemi hlasy/ 
 
4.2. Informace o projektu MAP 
 
Projekt MAP I ORP Mělník byl ukončen k 30. 6. 2017. Administrativní tým zpracoval 
závěrečnou zprávu o realizaci, která nebyla doposud uzavřena Řídícím orgánem. Dále byl 
aktualizován Strategický rámec projektu, kdy byly osloveny školy, o zapracování nově vzniklých 
investičních potřeb. 
Místní akční skupina Vyhlídky se rozhodla zapojit i do projektu MAP II a podala k 15. 5. 2018 
žádost o podporu. Žádost je nyní ve fázi hodnocení: Žádost o podporu splnila formální 
náležitosti a podmínky přijatelnosti a postoupila do věcného hodnocení. 
Projekt bude realizován 3 a půl roku a bude zacílen zejména na plnění aktivit, které byly 
naplánovány v akčním plánu přechozího projektu. Do projektu budou zapojeni, jak 



zaměstnanci MAS, tak odborní pracovníci, kteří se zaměří na věcnou stránku projektu a budou 
aktivně spolupracovat na plnění aktivit, zvolených na základě místních školských zařízení. 
VR bere informace na vědomí 
 
4.3. Nový web, činnost orgánů spolku 
 Spuštěn nový web vč. aplikace pro mobilní telefony. 
VR bere informace na vědomí 
 
5. Schválení výzev 
IROP – Výzva č. 8 Sociální infrastruktura, alokace Kč 2 684 200,-, opatření SCLLD 1.2.4. 
IROP -  Výzva č. 9 Cyklodoprava, alokace Kč 5 368 420,-, opatření SCLLD 3.1.6. 
IROP – Výzva č. 10 Řešení negativních vlivů dopravy, alokace Kč 3 578 940,-, opatření SCLLD 
3.1.5. 
OP Zam – Výzva č.6 Podpora vybraných soc. služeb, alokace Kč 2 060 250,-, opatření SCLLD 
1.2.2. 
OP Zam – Výzva č.7 Podpora inovativních forem zaměstnávání, alokace Kč 3 336 990, opatření 
SCLLD 2.1.1. 
PRV- 3. Výzva pro fiche: 
F2 –Investice do zemědělských podniků, alokace  Kč 8 380 000,-, opatření SCLLD 2.3.1. (čl17, 
odst. 1, písm.a) 
F3 -  Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, alokace Kč  3 000 000, opatření 
SCLLD 2.3.2. (čl. 17. odst 1, písm.b) 
Usnesení: VR schvaluje navržené výzvy vč. časové působnosti a fin. alokace. 
Hlasování /schváleno všemi hlasy/. V případě potřeby pověřuje kancelář MAS pro dodatečnou 
úpravu vyžadovanou ŘO jednotlivých programů. 
 
Usnesení a záznam o hlasování je uveden u jednotlivých bodů programu. 
Skončeno v 18,00 hod. 
 
Zapsala G. Čermáková  
    
                                                                    
                                                                             Anneliese Beníšková,v.r. 
                                                                               Předsedkyně spolku 


