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Zápis z jednání Výběrové komise
organizační složky MAS Uničovsko, o.p.s.

Místní akční skupina MAS Uničovsko, o.p.s.
v souladu se,,Strategií komunitně vedeného místního rozvoje úzěmí MAS
Uničovsko 2014-2020.* (dále jen SCLL?) č. CLLD_I5_01_260 schválenou
Ministerstvem místního rozvoje CR a RO) přijala v rámci 2. výzvy (číslo

výzvy 155/03_1 6_047 /CLLD_I5_0 1_260)

YÝzva 155/03_16_047|CLLD 15 01 260

Název MAS
MAS Uničovsko, o.p.s.

Orqán : výběrový orqán
Název orgánu. Výběrová komíse

Termín konání: t3.t2.20t7

Místo konání: Medlov

prezenční listina Jmenný seznam přítomných včetně sub;tkfl
které zastupuií

Program:
I. Zahájení - proškolení
2. Vyjádření k nepodjatosti
3. Schválení seznamu projektŮ dle bodového zisku
4. Ukončení jednání

1, Zahá4ení

Zasedání výběrové komise zahájil lng. Tomáš Múller. Přivítal přítomné a seznámil
je s programem, V úvodu došlo k proškolení členů výběrové komise. Výběrová
komise se sešla v počtu 6 členů a je tedy usnášení schopná. Došlo k seznámení
členů výběrové komise se způsobem hodnocení, tak jak je uvedeno
v dokumentech MAs uničovsko : popis hodnocení a výběr projektů.

Ověření dodržení podmínek standardizace
Na jednání se účastnili zástupci v poměrech, které uvádí následující tabulka

zájmové skuDinv Sektor veřej nÝlsoukromÝ
Počet
subjektů

Počet subjektŮ
v o/o

Počet subjektů Počet subjektů
v o/o

Rozvoi venkova 2 33 o/o 1+1
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zemědělci 17 o/o

oodnikatelé 2 33 o/o 2

neziskovkv 1 t7 o/o 1

veřeinost
celkem 6 100o/o 6 33olo VS a 670/o

ss

Podmínka Standardizace max. 49o/o veřejného sektoru - splrŤěna

Podmínka standardizace max. 49o/o zájmové skupiny - splněna

zapisovatelem byla jmenovaná Ing. Iveta kopcová a ověřovatelem
zápisu Ing. MůIler

Výběrová komise schvaluje program jednání,

Schvaluje : pro 6, zdržel se 0, proti 0.

Výběrová komise schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu,

Schvaluje : pro 6, zdržel se 0, proti 0,

2, Vvjádření k nepodjatosti
VýŠe uvedené se týká projektů z2. výzvy OPZ
1 5 5/03_1 6 _047 / CLLD_I 5_0 1_260

MAS Uničovsko, o.p.s. vyhlásila dne 1 1.9.2017 druhou výzvu v |ám_ci 
OPZ,

Žadatelé mohli své'žádosti předkládat přes systém MS 2014+ v době od 11 ,9,2017,
09:00 hod. _ 10, 11.2017,12:00 noo. cett<ěm byly přijaty 3 žád_osti o dotaci, Nyní

bude probíhat kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a ÚspěŠné ProjektY n49!
áat" br"oloženy hodnotící komisi k věcnému' hodnocení. Alokace 2, výzvy_ o|Z
(2O1i) _ Zaméstnanost činí 6.000.000 Kč. Součet požadované dotace přijatých

projektů překračuje tuto alokaci a činí 6.6'15,949,50 Kč

Seznam předložených projektových žádostí 2.výzvy OPZ Zaměstnanost

Datum
příjmu

Název
žadatele

rč Název projektu Celkový
rozpočet

Způsobilé
vÝdaje

celkova Vyse
dotace
í85olo'l

10.1 1.
20L7

Joy Jes|e
S. r.o.

05823889 Joy jesle v Uničově 3.499.200 2.974.320 2.974.320

10,11.
2077

Národni rada
osob se

zdravotním
postižením

České
republiky,

z.s.

70856478 Job klub,
s rekvalifikací zpět

do práce

1.799.550 1.529,617,5 1,529.617 ,5

10.11.
20L7

Základní
škola

Uničov,
Haškova 21 1

45213071 Podpora uplatnění
uchazečů o práci na

Zš Haškova,
Uničov

2.484.720 2.112,012 2.112.012

7,783.47o 6.615.949,50



Hodnotitelé, kteří Po přečtení etického kodexu a seznamu projektů předaných
výběrové komisi k hodnocení, že jsou vůči projektům nepodjati, obdrželi projektóvé
Žádosti. Po jejich prostudování na dnešnim jednání opět'prohlásili, zda'nejsou
! _nýjakému Projektu podjati, Výběrová komiŠe byla s".nám"na s projektoúými
Žádostmi, kterQ splnily hodnocení formálních náležitoŠtí a přijatelnosti.
KaŽdý ze ČlenŮ se prohlásil ke všem projektům , zda je t<'prÓlettům podjas případně
uvedl dŮvod Podjatosti. Žaany z hodnotitelů po §rostudování neshledal důvod
k Podjatosti, a proto doŠlo k podepsání Prohlášení o nepodjatosti a etický kodex,
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Hodnotitel
Jméno a příjmení

Podjatý/nepodjatý

Mgr. Dalibor Horák Nepodjatý

vlastimila svubová Nepodjatý

Karla Kupková Nepodjatý

Josef Dušek Nepřítomen

Milan Mazák Nepodjatý

Miroslav sevčík Nepodjatý

Hana krahulcová Nepodjatý

Výběrová komise bere na vědomí

Hodnocení projektových žádostí.
Předseda výběrové komise zahá4il hodnocení projektů. Věcné hodnocení
proběhlo dle uvedených kritérií výzvy MAs. ve věcném hodnocení může
Žadatel získat max. 100 bodů, nejméně 50 bodů a zároveň na všechny hlavní
otázky musí být hodnoceny deskriptory 1-3. výběrová komise využila
vypracovaným podpůrným hodnocením externího odborného hodnotitele
t_r9.!9ul Podhajského, ktery zpracoval podpůrné hodnocení a podepsal
PřísluŠné Čestné prohlášení o střetu zájmů,, aby hodnocení bylo nestranné a
transParentnÍ. Výběrová komise využila tohoto odborného posou."ní a plně
s ním souhlasila a jeŠtě doporučila krácení způsobilých výdajů u jednotlivých
žádostí. výsledkem hodnocení je hodnotící tabulká pró xázay,'hodnocený
Projekt. Její souČá.stí je souhrnný počet bodů a hlasování členů výběrové
komise o výsledku hodnocení,

Hodnotící listy projektů jsou přílohou tohoto zápisu a budou archivovány
v listinné Podobě. Předseda výběrové komise zkontroloval výsledné součty á
předalje pracovníkům MAs k zapsání do formulářů žádosti,

3.



Schvaluje : pro 6, zdržel se 0, proti 0

4, Schválení seznamu projektů dle bodového zisku

Ýýncrová komise zpracbvala za asistence pracovníků MAS výsledný seznam

(táĚulku) projeklu, Řterli sptnil podmínky věcného hodnocení s výhradou,
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ďaroua komise schvaluje hodnotící listy jednotlivých,ProjektŮ.

Způsobilé
výdaje

/celková
výše

dotace
(85o/o)

Navrhovane
krácení

způsobilých
výdajů

Způsobilé
výdaje

/celková
výše

dotace
(85olo) po
krácení

Bodové
hodnoce

ní

pořadí

Název
žadatele

rč Název
projektu

celkový
rozpočet

3.499.200 2.974.320 327,175 2.647.145 57,5 3
Joy Jesle

s. r.o,
05823889 Joy jesle v

Uničově

1.799.550 1.529,617 ,5 122.369 1.407.248 76,25 1

Národní rada
osob se

zdravotním
postižením

České
reoublikv. z.s,

70856478 Job klub,
s rekvalifikac

í zpět do
práce

2.112.012 166.405 í.945.607 70 2
základníškola

Uničov,
Haškova 21 1

45213071 Podpora
uplatnění

uchazečů o
-xpracl na z§

Haškova,
Uničov

,2.4ó4.1zv

6.615.949,5 615,949 6.000,000/./E3.+/v

Výslednátabulkahodnoceníprojektůvýběrovoukomisi'
Navřhovaně

krácení
způsobilých

výdajů

Způsobilé
výdaie

/ce!ková
výše

dotace
(85o/o) po
krácení

Bodové
hodnoceníNázev

žadatele
Ic Název

projektu
Celkový
rozpočet

zpúsobilé
výdaje

/celková
výše

dotace
(85o/o)

1.529,617 ,5 122.369 1.407.248 76,25
Národní rada

osob se
zdravotním
postiženim

České

70856478

45213071

Job klub,
s rekvaliíikac

í zpět do
práce

- Podpora
uplatnění

uchazečů o
-xpracl na z§

Haškova,
Uničov

1.799.b5U

republlKy, z.s.
základníškola

Uničov,
Haškova 21 1

2,484.720 2.112.012 166,405 1.945.607 70

2.974.320 327.175 2.647.145 57,5
Joy Jesle

s. r.o.

05823889 Joy jesle v
Uničově

3.499.ZUU

1j$A?0 6.615.949,5 615.949 6,000.000

závěrečné zhodnocení výše uvedených projektových žádostí
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Projekt : Joy Jesle s.r,o.
Projekt není jako celek zpracován kvalitně, jasně a průkazně.
Zadatel uvádÍ, Že Žádost je zaměřena na vznik pěti nových pracovních míst, ekonomicky tyto osoby aktivovat a sloučit jejich
Profesníkariéru s rodinným Životem. Projekt je v souladu s vyhlášenou výzvou a jejím zalirěřením, kónkrétné v oblasti poáiory
vytváření pracovních míst.
Potřebnost Projektu není jasně a přesvědčivě popsána. Žadatel jasně uvádí, že nové pracovní místa vzniknou v rámci nově
budovaných, jeslí 

.pro děti ve věku 0 - 3 roky, čímž se umožní rodičům těchto dětí lepší slučitelnost rodičovské a profesní role.
Zadatel vŠak zvolil pouze jednu osobu z CS ,,osoby yl?cející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovs§é dovolené,,, i
kdY_Ž PředPokládá, že je§le bude navštěvovat až 22 dětí - tedy rodieů můze btlt az zz, Poměrně jasně je pópsána obecná
Potřebnost jeslí Pro rodiče malých dětí, žadatel však nijak nepopisuje zájem o jesle mezi rodiói žilícími v lokalitě MAS
UniČovsko. l kdYŽ je reálné vytvoření plánovaných nových pracovních míst, ňeni ;asna jejich udržitelnosi, t"dy zda budou mít
rodiče zájem o výstupy projektu - provoz jeslí.
CÍl Projektu nenízcela jasně popsán. Žadatel uvádí, cílem je vznik pěti pracovních míst na plný úvazek. Konkrétně jde o pozice
ředitel/ka zařÍzenÍ, tři učiteléiky a provozní pracovnílďce - chůva. Dále však nejasně uiaaÍ, ze dojde k vzniku částeěného
Úvazku, kteni respektuje potřeby rodiČŮ. Toto opět není v souladu se zvolenou CS. Cíl je kvantiiikován a žadatel jasně deklaruje
jeho potřebnost. ověření dosažení tohoto cíle bude provedeno pracovními smlouvami.
CÍlové skuPinY Žadatel definuje tři - osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, zájemci o
zaměstnání a zaměstnanci. CS.jsou popsány jen velmi obecně, vč. popisu potřebnosti a přínosu pro ni. žadatel cs kvairtifikuje
na zák|adě statistických ÚdajŮ UP Olomouc. Kvantifikace není vztažena konkrétně na území MAŠ. žadatel nijak neuvádí zájem
a motiv_aci CS o realizaci projektu. Přesto se dáz$em CS o realizaci projektu reálně předpokládat.
RozPoČet je jako celek zpracován zcela jasně a přehledně. Všechny §oložky rozpočtu jsou provázány s KA, jejich výše je v
souladu s cenami doporučenými.^Všechny položky, až na položku í.1.6.5J rekvalifik;ční t<urz, jsoú pro reálizaci ilroléttunezbYtné. RekvalifikaČní kurz ,,chŮva pro děti do zahájení povinné školní docházky" je určen pro'provózního pracovníka. v
PoPisu CS vŠak Žadatel uvádí, že provozní pracovník bude zajišťovat technickohóspodářský Óhod zařízení a úklid budovy.
Plánovaná rekvalifikace není pro tohoto pracovníka nezbytná. Navrhuji tuto položku nepodpořit - blíže tabulka krácení.
lndikátory Projektu nejsou zvoleny a stanoveny zcela adekvátne. Žadátet p|ánuje díky realizaci projektu provozovat jeslepro22
dětí a nezvolil indikátor 50120 P^očď_os.ob využívající zařízení péče o děti do 3let. Ďáp nootá ieaiizovai rekvalifika'ci pro jednu
osobu, přesto nezvolil indikátor 62600 Učastníci, kteří získali kvalifikaci. Navrhujidoplnit indikátor 50120 Počet osob využívající
zařízení péče o děti do 3 let s cílovou hodnotou 22 osob a indikátor 62600-Učástníci, kteří získali kvalifikaci s cílovou'na
hodnotou 1 osoba.
Projekt PoČÍtá se dvěma aktlvitami , tv9fa pracovních míst a další profesní vzdělávání. Jednotlivé KA jsou popsány velmi
jednoduŠe a ne zcela jasně Zad.atei uvádí,.že v |9Tci první KA dojde k vytvoření metodiky práce, není všák vůbec jasné kdo
bude tuto metodiku tvořit..Zadatel_ také u jednot|ivých pracovních pozic heuvádí konkrétní'pracovní náplň. Toto jó nejasné
PředevŠÍm u Pozice uČitel/ka, které vzniknou tři, přiěemž každá je odměněna jinou mzdou. U druhé KA žadatel uvádi,'ze 1ezaměřena na dalŠÍ Profesní vzdělávání zaměstnanců, přičemž dále uvádí, že se jedná o jeden rekvalifikační kurz ,,chůva pro oéti
do zahájení Povinné Školní docházky" pro provozního pracovníka. V popisu cs vsa1 žaóatel uvádí, že provozní §racovnik bude
zajiŠťovat technickohospodářský chod zařízení a chod budovy. Plánovaná rekvalifikace není pro tohoto pracovníka nezbytná.
Projekt doPoruČujeme k podpoře s výhradou: s doporučením doplnit indikátor 50120 počet osob využívajícízařízení
PéČe o děti do 3 let s cílovou hodnotou 22 osob a indikátor 62600 Účastníci, kteří získali kvalifikaci s cílovou na
hodnotou 1 osoba a dále upravit rozpoČet snížení položky rozpočtu 1.1.6.5,í. ve výši 1o.ooo Kč a dále položku 1.1.6.1.
m_zdové^ nák]a_dy ve výši 317,175 Kč, pak by po celkovém snížení rozpočtových pótožer o částku g27.175 Kč, došlo k
výši způsobilých výdajů na ěástku 2-647.2O5 Kč (výše dotace 85%).

Projekt : Jobklub, s rekvalifikacízpět do práce
Zádost je zaměřena na provozování Job klubu pro osoby se ZP, které bydlí na území MAS Uničovsko. Aktivity jsou zaměřeny
na trénink dovednostÍ, rekvalifikaci a získání trvalého zaměstnání. Projekt je v souladu s vyhlášenou vlizvou á 1gim zaměřenim.
Potřebnost PrQjektu je poměrně jasně a přesvědčivě popsána, Projekt reaguje na nedostaiečnou nabíáku pracbvních míst pro
osoby se ZP.Žadatel však nijak blíže neuvádíkonkretni nabídku ubtnyicn §rácovnicn míst vhodných pro c's, nemá např.
zmaPován zájem zaměstnavatelŮ o zaměstnance se ZP. Přesto je reálná potřebnost realizace piolertu.
Prvním cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti osob se ZP provozem Job klubu, který CS naoion-e pracovní a dluhové
poradenstvÍ, nácvik pracovních dovednosiÍ, rekvalifikace a mentoring. Tento cíl je jasňě popsán, kvantifikován, žadatel jasně
deklaruje jeho potřebnost a také jasně uvádí způsob ověření jeho dosažení. orúným cílemle vytvoření šesti nových prácovních
míst pro osoby se ZP. Tento cíl, ktený je pro realizaci projektu zásadní, je popsán velmi obecně, Žadatel bez bližších
Podrobností uvádÍ, Že pŮjde o pozice, které nabíz*í podnikatelské subjekty v MAS. Ověření dosažení tohoto cíle bude
provedeno pracovními smlouvami a výkazy, DÍky velmi obecnému popisu, včetně popisu realizace KA, která Vztahuje k zajištění
nových pracovních míst, není zcela jasná reálnost dosažení stanoveného cíle.
CÍlovou skupinu Žadatel definuje jednu - osoby se zdravotním postižením. CS je poměrně jasně popsána, vč. popisu
Potřebnosti a Přínosu pro ni. Zadatel CS kvantifikuje na základě statistických úóajů a informací z ijp olomouc. Kvantifikace není
vztaŽena konkrétně na Území MAS. Žadatel nijak neuvádízájem a motivaci CS o realizaci projektu, a to i přesto, že CS je velmi
jasně identifikovatelná. přesto se dázé4em cs o realizaci projektu reálně předpokládat,
R_ozpoČet není jako celek zpracován zcela jasně a přehledně. Všechny pojozrý rozpočtu jsou sice provázány s KA, avšak
některé KA popisují aktivity a pracovní pozice, které nejsou uvedeny v rozpočtu a tudíž nění jasné, z jakých idrojů budou
financovány (blíže popis KA), Stanovení výše jednotlivých položek je jasně stanovena, až ná položk ri l.i,q,z prónájem prostor
Pro JOB klub, kterou Žadatel uvádí v souhrnné výši za jeden měsíc. Neuvádí ani velikost prosior, ani cenu za 1 m2. přesto se
PoŽad.ovaná Částka nejevíjako nadsazená, Ostatní položky rozpočtu jsou v souladu s cenami doporučenými a pro realizaci
rozpoětu nezbytné.
lndikátory projektu nejsou zvoleny a stanoveny zcela adekvátně. Žadatel plánuje realizovat rekvalifikaci pro 10 osob,
Přesto nezvolil indikátor 62600 Učastníci, kteří získali kvalifikaci. Navrhujeme těnto indikátor doplnit s cíiovou
hodnotou 10 osob.
Projekt doporuČujeme k pglpoře s výhradou: s doporučením doplnění indikátorů dle výše uvedeného. Navrhujeme
krácení rozpoČtových položek 1.1.1.,l (osobní náklady) o částku 122.369 Kč, pak by výšL způsobilých výdajů (výše
dotace 85%) ěinila 1,407.248 Kč.
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projekt . podpora uplatnění uchazečů _o 
práci na Zš Haškov.a, !1i§o;

Žro.i"r u"aoi ze iáaost ;e záměřena na zvyšování zaměstňanosti v regionu Uničova vytvořením třech'nových Pracovních m_Íst

." x-HáirÓ"r, piáiáŘiié u .ÓÚÚou s vyhlášenou výzvou a jejím zaměřením, konkrétně v oblasti podpory vytváření Pracovních
míst.
potřebnost projektu je poměrně jasně a přesvědčivě popsána. Žadatel jasně uvádí, Že nové pracovní mÍsta vzniknou Přímo u

n§i ti. 
"iá'"i"i 

x.-póiráunóŠt novycn mrst žadatel doiláóá poměrně podrobnou statistikou nezaměstnanosti na UniČovsku.

CiÍ'§ro;ertu žadatel uvádí jedenl a to uplatnění uchazeČů hledaji_cí _zaměstnání na trhu práce, konkrétně vYtvoření třech

pr..ouňi"h míst, dvou na plňý úvazek 1Heir) a ;ednono na úvazek ol2 (DPč). Cíl je kvantifiko"qn 3 4919] jasně deklaruje jeho

ňoiĚunost. ověrení oosaieňi tohoto Číle budé provedeno pracovními smlouvami. Žadatel velmi nejasně, nekorkrétně a bez

oňisión podrobností uvadí,}é u ;eonono pracouního místa 
'bude 

možnost jeho sdílení, popř. rotace a dále, Že nabízí flexibilní

iórmv iámestnání. Toto vše všaťpouze konstatuje, blíže nevysvětluje, ani neuvádí konkrétní přínos Pro Projekt.

Cirówcn skupin žadatel oénnŮie'sest - neaktivni osoby, oioby s kumulací hendikepů, osoby vracející_se na trh Práce Po

návratu z mateřské/rodičovské'dovolené, uchazeči o .ariěstnaňi, zájemci o zaměstnání a zaměstnanci. cs jsou popsány jen

velmi obecně, Vě. popisu potřebnosti a přínosu pro ni. První cs žádatel nijak nekvantifikuje, ostatní js_ou kvantifikovány na

iálr"ae .t"tťticr<ýin 
'uoajŮ ŮĚ-Óňroró kvantřixace je částečně vztažen-a konkrétně na území Uničovska. U Žádné CS

žadatel nijak neuvádí jejich zájem a motivaci o realizaci projektu. Přesto se dá zdjem CS o realizaci projektu reálně

předpokládat.
Rozpoěetje jako celek zpracován poměrně jasně a přehledně. Všechny položky rozpoětu jsou provázánY s KA, jejich výŠe je v

souladu s cenami ooporueáňými, V projektu je nejaónosí v zařazení pórózty 1.1.1.1.1 odborný pracovník. Ta je zařazena pod

ňiáióuni .mrouvy, prieem: záoatel uvádí, ze btrjoe o Dpč. Tato chyba nemá vliv na výši rozpočtu, a nenavrhujeme jeho ÚPravY,

indikátory projektu nejsou zvoleny a stanoveny zcela adekvátně.
žJáiáii"brir'i.oixáúrv 50,105 poěet zaměstnavatelů, kteřípodporujíflexibilníformy práce a 50130 PoČet osob Pracujících v

rámci flexibilních forem práce s cílovou hodnotou dvou osóO. Z žábosti však nevyplývají Žádné Podrobnosti vztahující se k

.Óz.y, formám flexibilni práóounr oooý. žadatel u tohoto indikátoru uvádí, že jde.o požci lTp9lpgli:::|ráceným Úvazkem a

s možností práce na dálku. V textu všák uvádí, že tento pracovník bude pracwat na DPČ. Dále Žadatel zvolil indikátor 80500

poÉei napsáných a zveřejněných dokumentů s hodnotoŮ jedna - konkrétně Závéreéná analýza a evaluace. V textu Žádosti,

pópisu xÁ aní RT není tvoroá anaryizy či evaluace zmíněňa a popsána. Naplnění uvedených indikátorŮ nemusí být z tohoto

důvodu reálné.
Proiekt ooěítá s iednou aktivitou - tvorba pracovních míst pro osoby z CS. Tato KA je posp^any v€lmi jednoduŠe a ne

;;;i;'řfiš:'ž";'"Ěi ;;ádi, žé v rámci xÁ aojoe k vytvořiní metodiky práce, neni však vůbec jasné kdo bude tuto

;-Jřjiň'i"iil ž;;;t"l také velmi obecně a bez k'onkrétnich podróbností uvádi, že u dvou Pracovníků možnost

flexibilního zaměstnání, ,""p. p,""ouního poměru formou rotace a sdílení pracovního místa. Projekt doporuČujeme k

podpořen výhradou : s oódóriieením uprávit indikátory 50105 Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní f_ormY

práce a 50130 Počet osóu- ňracujicích v rámci flexibiíních forem práce na cílovou hodnotu 0. Upravit rozpoČtové

položky 1,1.1.1,(odborný prá"ouňir) a pgložky_1.1.6.,t (mzdové příspěvky) snižením o 166.405 KČ, Pak bY výŠe

ipusoĚilýctr ,/ýdájů (výšó dotace 85%) dosáhla částky 1.945.607 Kč.

Schvaluje : pro 6, zdržel se 0, proti 0

5. Ukončení jednání
předseda výběrové komise poděkoval všem přítomným za účast a
jednání výběrové komise ukončila.

V Medlově dne I3.12.20t7

Zapsala . Ing. Iveta Kopcová ]
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