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Zápis ze schůzky Programového výboru, 
ze dne 28. června 2010 v kanceláři MAS 

 
Přítomni: 
Oldřich Šnajdárek, SHR Klokočí 
František Maršálek, ZD Partutovice 
Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež nad Ludinou 
Arnošt Hradil, FO Provodovice´ 
Miluše Stržínková, obec Rouské 
Ludmila Juráňová, JUKO Rouské 
Dalibor Škoda, Nový dvůr s.r.o. 
Jana Světlíková, Český rybářský svaz 
Jana Černá, TJ Sokol Střítež nad Ludinou 
 
Hosté: 
František Kopecký, Rozvojové partnerství 
Zdenek Lév, předseda Výběrové komise 
Jan Balek, Hranická rozvojová agentura 
Filip Konečný, předseda MAS 
 
Kopecký přivítal přítomné, poděkoval za hojnou účast v této důležité fázi a vysvětlil aktuální 
stav a důvod dnešní mimořádné schůzky. 
Po minulém zasedání Programového výboru, kdy výbor neschválil výsledky Výzvy, protože 
jeden projekt nebyl obodován, se znovu sešla Výběrová komise, která schválila výsledné 
pořadí projektů s tím, že původně nebodovaný projekt byl dodatečně obodován. 
Programový výbor měl výsledky schválit/neschválit na jednání 24.6., sešel se však pouze 
v počtu 4 lidí a byl neusnášeníschopný, proto byla svolána tato schůzka, aby Programový 
výbor schválil/neschválil výsledky Výzvy předložené Výběrovou komisí.  
Kopecký poté požádal, zda může přednést zprávu, kterou si k celé vzniklé situaci připravil (viz 
příloha zápisu), a ve které analyzuje z manažerské pozice, co se událo, jaké jsou možnosti 
řešení apod. Úvod zprávy se věnuje analýze toho, proč měl být nebodovaný projekt 
obodován. K tomu přečetl upřesněné stanovisko SZIFu (taktéž příloha zápisu). Druhá část 
zprávy je pak věnována analýze a návrhům řešení situace ohledně faktu, že v hodnoceních 
dodatečně obodovaného projektu byly nalezeny zásadní rozpory s metodickým pokynem. 
Ze zprávy vyplynulo, že Kopecký nachází dva způsoby řešení. Buď Programový výbor schválí 
pořadí projektů i s těmito identifikovanými rozpory s metodickým pokynem nebo i přesto, že 
je už málo času (uzávěrka na SZIFu 30.6.), vrátí hodnocení zpět Výběrové komisi, aby projekt 
obodovala ve shodě s metodickým pokynem. 
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Následovala živá diskuse, ve které nejprve padly návrhy výsledky předložené VK schválit. Hodnotitelé 
podepsali etický kodex a měli by hodnotit dle svého svědomí, proto není důvod jejich bodování 
neschvalovat. Objevily se názory, že se může jednat o účelové jednání oněch 3 hodnotitelů, proti 
čemuž se někteří členové výboru ostře ohradili. Nemůžeme totiž nikomu podsouvat nějaký účel, když 
nevíme, kdo byl hodnotitelem a neznáme důvody, proč takto hodnotili. Další názor byl, že o chybách 
víme a uvědomujeme si je, kvůli krátkému času však výsledky výzvy schválíme a k opatřením 
přistoupíme následně, aby se situace v budoucnu neopakovala. Další názory upozorňovaly na to, že 
pokud bude hodnocení schváleno, bude to nebezpečný precedens do budoucna, kdy pak může projít 
rozporné hodnocení u jakéhokoliv projektu, na nějaké post opatření bude už pozdě, protože se tato 
událost s MASkou ponese dál. 

Byly přečteny taktéž komentáře ze třech hodnotících listů, členové si také vyžádali projekt 
k nahlédnutí. Hodnocení bylo srovnáváno s rokem 2008, kdy také někdy hodnotitelé udělili body 
v rozporu s metodickým pokynem. Znovu bylo upozorněno na to, že předmětem sporu je hodnocení 
tzv. objektivních kritérií, které vychází buď ze závazku do budoucnosti nebo objektivně danému jevu 
(např. vzdálenost od turistické atraktivity), subjektivní kritéria byly ponechány zcela na vůli 
hodnotitelů a proti uděleným bodům v těchto kritériích nikdo nic nenamítá. Nakonec převážil názor 
výsledky výzvy prozatím neschválit a znovu vrátit hodnocení Výběrové komisi, ovšem s určitými 
doporučeními. Programový výbor se nakonec shodl na závěrečném textu usnesení.   

 

Usnesení: 

Programový výbor neschvaluje výsledky hodnocení Výběrové komise z důvodu zásadních rozporů 
hodnocení s metodickým pokynem. Programový výbor žádá konkrétní hodnotitele  o uvedení 
hodnocení objektivních kritérií projektu Areál Pohoda Loučky s.r.o. do souladu s metodickým 
pokynem. Programový výbor doporučuje Výběrové komisi  v případě, že hodnotitelé neuvedou 
hodnocení objektivních kritérií u projektu Areál Pohoda Loučky do souladu s metodickým pokynem, 
aby byl projekt přidělen jiným hodnotitelům.  

(pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 
 
 
 
Zapsal: František Kopecký 
 
 
Ověřil: Dalibor Škoda 


