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ZÁPIS 
ze jednání Programového výboru a Výběrové komise MAS Stolové hory 

konané dne 15. července 2014 od 10,00 hodin 
ve velké zasedací místnosti na městském úřadu v Polici nad Metují 

 

 
Přítomní: Mgr. Jiří Škop (předseda), Mgr. Josef Thér (místopředseda), Ing. Jiří Krtička, Ing. Josef Dostál, 

Luboš Binar, Vítězslav Vítek, Tereza Kohlová, Markéta Machová 
   
Nepřítomní: Ing. Jaroslav Lád, Mgr. Nataša Šancová, Pavel Šubíř , Ing. Petr Šrámek 
 

 
PROGRAM: 
 

1) Zahájení 
2) Shrnutí průběhu Tréninkové výzvy 
3) Závěr 

 

 
1) ZAHÁJENÍ 

Přítomné přivítal předseda spolku pan Mgr. Jiří Škop, který poděkoval všem přítomným za účast. Funkcí 
zapisovatele pověřil Evu Gennertovou. Přítomné členy blíže seznámil programem jednání. 
 
2) SHRNUTÍ PRŮBĚHU TRÉNINKOVÉ VÝZVY 

Shrnutí celého průběhu tzv. Tréninkové výzvy, která byla financována z projektu SZIF „Osvojování 
zkušeností a příprava podkladů ISÚ MAS Stolové hory, o. s.“, se chopila paní Markéta Machová, manažerka 
tohoto projektu. Následně zahájila diskuzi s návrhy na připomínky a úkoly do budoucna, kterých bychom se mohli 
vyhnout: 

 
 Nedostatek náhradníků ve Výběrové komisi 

Návrh, aby bylo hlasování a stanovování náhradníků součástí jednacího řádu této komise. 
 Oslovování potencionálních žadatelů (problém velkých měst) 

Doporučení, aby se lidé naučili navštěvovat webový portál MAS. Možnost, aby dále 
zaregistrovaní uživatelé dostávali pravidelný servis novinek na tomto portálu. 

 Na počátku nebylo stanoveno, že dotace se bude úspěšným žadatelům krátit – šlo o 
momentální návrh Výběrové komise, aby bylo možné dotací vykrýt více žadatelů – poté byly 
vznášeny dotazy, jakých chyb se žadatelé dopouštěli, že jim byla dotace krácena 
V budoucnu budou stanoveny jasné podmínky, tudíž by tato situace neměla nastat. 

 Zmatečné formuláře v oblasti rozpočtu (pro žádosti i při vyúčtování), postrádali kolonku „příjmy“ 
Příjmy jsou součástí některých projektů a měly by být odečteny od způsobilých výdajů, z nichž 
je vypočítávána dotace. 

 Uspořádat před termínem předkládání žádostí školení – obdobně to mají na Broumovsku 
 Vícečetné zasedání Výběrové komise pro průběžné posuzování přijatých žádostí 

Během jednoho dne je obtížné se s žádostí seznámit a následně ji hodnotit. 
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4) ZÁVĚR 

Na závěr předseda Mgr. Jiří Škop poděkoval všem přítomným členům komise za aktivní účast a 
smysluplné návrhy či připomínky k výzvám vyhlašovaným MAS v budoucnosti. 

 
 

V Polici nad Metují dne 21. července 2014 
Zapsala: Eva Gennertová 

 


