MAS VLADAŘ o.p.s.
Sídlo: Karlovarská 6, 364 55 Valeč, kancelář: Masarykovo náměstí 22, Podbořany
IČ: 264 04 818
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍ KOMISE MAS k vyhodnocení podané stížnosti ze strany
žadatele, a to v rámci administrativního kroku „Výběru projektů“ žádosti o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu „IROP“
který se konal dne 23. 11. 2018 od 09.00 hodin v kanceláři MAS Vladař
Přítomni:

členové komise dle prezenční listiny (originál je archivován v kanceláři MAS Vladař)
předsedkyně Kontrolní komise MAS
Zástupci MAS Vladař:
vedoucí pracovník SCLLD
manažer IROP

- ing. Josef Ryšavý
- p. Andrea Nipauerová

Program jednání:
1. Prezence
2. Jednání Kontrolní komise MAS v rámci podané stížnosti proti postupu MAS Vladař – výběr projektů
v operačním programu IROP
3. Rozhodnutí o vyřízení podané stížnosti proti postupu MAS
Operační program IROP:
„6. výzva MAS Vladař IROP – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání II. (IROP4)“
4. Závěr, diskuse
1. Úvod - prezence
Před zahájením jednání se zúčastnění podepsali na prezenční listinu a dále členové Kontrolní komise
podepsali etický kodex v rámci 6. výzvy IROP 4 MAS Vladař.

2. Jednání Kontrolní komise
v rámci podané stížnosti proti postupu MAS Vladař – výběr projektů v operačním programu IROP
Jednání zahájila předsedkyně Kontrolní komise MAS p. Bartošová, která přivítala všechny přítomné. Jako
zapisovatele dnešního zápisu byla navržena p. Nipauerová a ověřovatelem zápisu p. Kostihová a p. Beneš,
poté se dalo o tomto návrhu hlasovat:
Celkem zúčastněných členů „KK MAS“: 5 členů (viz. prezenční listina z jednání)
Pro hlasovalo:
Proti hlasovalo:
Zdržel se hlasování:

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Po výše uvedeném hlasování paní předsedkyně Kontrolní komise MAS předala slovo zástupcům MAS Vladař,
aby byla představena podaná stížnost ze strany žadatele v rámci administrativního kroku „Výběr projektů“.
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Paní Nipauerová a pan Ryšavý přednesli vše dle předaných dokumentů členům Kontrolní komise, kdy se
jednalo o podané stížnosti proti postupu MAS ze strany žadatele, dokument „Seznam vybraných projektů
doporučených k financování“, který nebyl Rozhodovací komisí MAS schválen, dále byl představen projekt,
který byl součástí žádostí o podporu. Po představení přítomní členové „KK MAS“ položili jednotlivým
zástupcům MAS Vladař své dotazy. Po vyřešení dotazů se překročilo již k samotnému rozhodnutí ze strany
členů „KK MAS“ o výsledcích – odůvodnění podané stížnosti proti postupu MAS, tak jak uvedl žadatel.
3. Rozhodnutí o vyřízení podané stížnosti proti postupu MAS

„6. výzva MAS Vladař IROP – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v
oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)“
Projekt / žádost o financování
Registrační číslo projektu:
Název projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009074
Provoz automyčky v Žatci

Žadatel:

Bander Group s.r.o.

Členové „KK MAS“ rozhodli takto:
Podaná stížnost proti postupu MAS ze strany žadatele v rámci „Výběru projektů“ je DŮVODNÁ. V součinnosti
se směrnicí č. 01 „Interní postupy MAS Vladař o.p.s. pro hodnocení a výběr projektů, ošetření zamezení
střetu zájmů Operační program IROP“, která byla schválena a účinná dnem ve verzi 02/ 2018 od 22. 1.
2018 (dále jen „IP MAS“), dle které probíhá proces vyhlašování výzev a hodnocení přijatých žádostí o podporu
vyplývá, že dle kapitoly č. 5.3 „Výběr projektů“, Rozhodovací komise MAS má tyto pravomoce, cituji:
„Rozhodovací komise dle aktuální alokace výzvy a celkových způsobilých výdajů žádostí vybere projekty s nejvyšším
dosaženým bodovým hodnocením a označí je jako určené k financování. Při rovnosti dosaženého počtu bodů u projektů,
kde celková alokace může podpořit pouze jeden z projektů, je rozhodující pořadí příjmu žádostí o podporu. V průběhu
procesu výběru projektů k financování, není možné, aby členové Rozhodovací komise měli možnost komunikovat se
žadateli. Rozhodovací komise nemůže měnit bodové hodnocení projektů ani jejich pořadí.“

Kdy dle výše uvedeného, pokud projekt / žádost o podporu úspěšně splní jednotlivé kroky hodnocení a je
v alokaci dané výzvy, má být dokument „Seznam vybraných projektů doporučených k financování“ schválen.
Z tohoto důvodu bude žádost o podporu vrácena předsedovi Rozhodovací komise, jelikož nebyl proveden
postup „Výběru projektu“ dle výše uvedené směrnice „IP MAS“.
Hlasování, usnesení:
Předsedkyně „KK MAS“ dala hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s rozhodnutím, že podaná
stížnost proti postupu MAS v rámci „Výběru projektů“ byla posouzena jako důvodná, a žádost o podporu bude
vrácena předsedovi Rozhodovací komise, jelikož se neřídila dle výše uvedené směrnice „IP MAS“ a nebyl tak
dle „IP MAS“ proveden postup „Výběru projektu“.
Celkem zúčastněných členů „KK MAS“: 5 členů (viz. prezenční listina z jednání)
Pro hlasovalo:
Proti hlasovalo:
Zdržel se hlasování:

5 hlasů
0 hlasů
0 hlasů
4. Závěr, diskuse

V rámci diskuse k danému počínání Rozhodovací komise MAS, přítomní členové „KK MAS“ jednotně shodli
na názoru, že se v tomto případě skutečně nejedná o metodu LEADER, v rámci procesu – administrativního
kroku „Výběr projektů“, o kterou všem jde, chtějí ji prosazovat a v rámci organizací MASek takto skutečně
fungovat. Proto si pak členové „RK MAS“ nemohou připadat jako prospěšný a svobodně uvažující orgán, který
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by měl hodnotit a prosazovat ty projekty, které dle jejich znalosti celého území budou skutečně pro všechny
užitečné a ve své realizaci logické a prospěšné.
Na závěr diskuse členové „KK MAS“ požádali vedoucího pracovníka SCLLD – p. Ryšavý, aby tuto záležitost
tlumočil a prezentoval na jednáních, které vedou k řešení a sestavování dalšího programovacího období
včetně udělování logických pravomocí a kompetencí jednotlivým orgánům v procesu hodnocení a vyhlašování
výzev MAS Vladař.
Na závěr jednání paní předsedkyně „KK MAS“ poděkovala všem přítomným za spolupráci, kdy zápis z jednání
Kontrolní komise MAS i s výsledky, bude do 5-ti pracovních dní předán zástupcům MAS Vladař (ing. Josef
Ryšavý nebo p. Nipauerová Andrea) k dalšímu potřebnému administrativnímu kroku, aby bylo možné
v potřebné lhůtě předat také informace žadatelům.

V Podbořanech, dne 23. 10. 2018
p. Kostihová Milena, p. Beneš Václav
ověřovatelé zápisu - členové Kontrolní komise MAS

p. Nipauerová Andrea
zapisovatel - manažer operačního programu IROP

Ověřovatelé a zapisovatelé nemají námitek k zápisu jednání.

Za Kontrolní komisi MAS Vladař:
p. Bartošová Martina
předsedkyně Kontrolní komise MAS, podpis:
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