
 
 

 

 
Zápis 4/2022 

z Programového výboru MAS Havlíčkův kraj – PER ROLLAM 
Aktualizace „Interních postupů MAS pro podání, hodnocení  

a výběr projektů Havlíčkův kraj, o.p.s., Program rozvoje venkova 
 

Hlasování per rollam se uskutečnilo ve dnech: od 30. 5. 2022 do 2. 6. 2022 
 
Body zápisu: aktualizace dokumentu „Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr 
projektů MAS Havlíčkův kraj, o.p.s“, Program rozvoje venkova. 
Na posledním zasedání č. 3/2022 ze dne 11. 5. 2022 členové PV schválili vyhlášení Výzvy č. 
11 k předkládání projektů z Programu rozvoje venkova. Členové Programového výboru se 
shodli na nutnosti doplnění dalších „rozřazujících“ kritérií do „Interních postupů …“ pro 
případ, že více projektů podaných do výzvy získá stejný počet bodů. Kritéria byla 
konzultována s CP SZIF Praha. Pracovnice kanceláře na doporučení CP SZIF připravily 
doplňující text do „Interních postupů …“ a společně s podmínkami hlasování jej zaslaly 
členům PV. Následně bylo uskutečněno hlasování elektronickou formou, viz Jednací řád 
Programového výboru MAS Havlíčkův kraj. 
 
Do dokumentu byla přidána následující kritéria (viz níže žlutě označený text): 
Na základě bodového hodnocení Výběrová komise stanoví pořadí projektů za každou Fichi 
zvlášť, pokud získají dva a více projektů stejný počet bodů postupuje se následovně:  

 bude upřednostněn projekt s nižší částkou požadované dotace, pokud toto nerozhodne, 
pak 

 bude upřednostněn projekt s nižší výší celkových způsobilých výdajů, pokud toto 
nerozhodne, pak 

 bude upřednostněn projekt žadatele, který vytvoří pracovní místo, pokud toto 
nerozhodne, pak 

 bude upřednostněn projekt dosud nepodpořeného žadatele, pokud toto nerozhodne, 
pak 

 bude upřednostněn projekt žadatele, jehož sídlo podniku je v obci s menším počtem 
obyvatel dle posledně zveřejněného dokumentu ČSÚ k datu vyhlášení výzvy MAS. 

Na základě těchto hodnot se projekty seřadí od nejlépe hodnoceného po nejhůře 

hodnocený. 

  
Hlasování se zúčastnilo 9 z celkového počtu 9 členů Programového výboru MAS. Podmínka 
účasti nadpoloviční většiny byla splněna.  



 
 

 

Hlasovalo se o návrhu usnesení v tomto znění: Programový výbor MAS Havlíčkův kraj 
schvaluje aktualizaci „Interních postupů pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS 
Havlíčkův kraj, o.p.s.“, Program rozvoje venkova  

Hlasování: Pro:   9  Proti:  0 Zdrželi se:   0 
 
Usnesení 1/4/2022: 

Programový výbor MAS Havlíčkův kraj schvaluje aktualizaci „Interních postupů pro podání, 
hodnocení a výběr projektů MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.“, Program rozvoje venkova  

 
Záznam o hlasování je archivován v kanceláři MAS Havlíčkův kraj. Přílohou zápisu je tabulka 
hlasování jednotlivých členů, včetně zařazení členů do zájmových skupin. 
 
 
Zapsala: Jaroslava Hájková 
 
 
Zápis ověřila: Kateřina Niklfeldová  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Příloha č. 1 
 

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS Havlíčkův kraj, HLASOVÁNÍ PER ROLLAM,  
od 30. 5. 2022 do 2. 6. 2022, aktualizace „Interních postupů…“ 

 
Usnesení 1/4/2022: 
Programový výbor MAS Havlíčkův kraj schvaluje aktualizaci „Interních postupů pro podání, 
hodnocení a výběr projektů MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.“, Program rozvoje venkova 

 
Do tabulky ke svému jménu prosím vepište: 
ANO  pokud SOUHLASÍTE S AKTUALIZACÍ INTERNÍCH POSTUPŮ 
NE  pokud NESOUHLASÍTE S AKTUALIZACÍ INTERNÍCH POSTUPŮ 
0  ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ 

 
 

Člen PV Hlasování  
Zájmová skupina 

1. 
Mgr. Jan Marek, 
předseda PV 

ANO 
Vzdělávání a volný čas                   

2. 
Ing. ACCA Martin 
Mrkos 

ANO 
Veřejná správa 

3. 
Dagmar Pálková 

ANO 
Vzdělávání a volný čas                   

4. 
Ing. Milan Klement 

ANO 
Veřejná správa 

5. 
Jan Moravec 

ANO 
Vzdělávání a volný čas                   

6. 
Ing. Jiří Uchytil 

ANO 
Zemědělství, lesnictví a životní prostředí 

7. 
Pavel Ronovský 

ANO 
Zemědělství, lesnictví a životní prostředí 

8. 
Jiří Kunc 

ANO 
Zemědělství, lesnictví a životní prostředí 

9. 
František Mládek 

ANO 
Veřejná správa 

 
 
 


