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Zápis ze zasedání Výběrové komise MAS  

Název MAS MAS Broumovsko+, z. s. 
 

Datum jednání  19. 6. 2019 

Číslo SCLLD CLLD_16_01_027 
 

Čas jednání 16:30 

Číslo výzvy MAS 088/06_16_074/CLLD_16_01_027 

 

Místo jednání 
Kreslírna broumovského kláštera, Klášterní 1, 550 01 

Broumov 

Alokace výzvy 

MAS 
2 333 680 Kč 

 

Členové Výběrové 

komise 

DDM Ulita Broumov, zastoupená Bc. Miroslavem 

Frömmelem, Bc. Pavlína Machková, Prikner – 

tepelné zpracování kovů, s. r. o., zastoupená Ing. 

Otakarem Priknerem, Mgr. Libuše Betášová, PaedDr. 

Jarmila Nyklíčková, Jiří Rak, obec Hejtmánkovice, 

zastoupená Josefem Polem 

 

Přítomni: členové Výběrové komise (dle prezenční listiny). 

Program: 

1) Zahájení 

2) Schválení programu 

3) Volba předsedy Výběrové komise 

4) Volba zapisovatele a ověřovatele 

5) Věcné hodnocení žádostí o podporu podaných ve výzvě MAS Broumovsko+ - IROP – Sociální podnikání I 

6) Ukončení 
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1) Zahájení  

Bc. Miroslav Frömmel přivítal přítomné členy a představil program zasedání. Dále byla na základě údajů v prezenční listině konstatována 

usnášeníschopnost Výběrové komise. Všichni přítomní členové mají podepsaný etický kodex a nejsou tak ve střetu zájmů.  

2) Schválení programu 

Bc. Frömmel přednesl program zasedání. K předloženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. 

Usnesení: 

Výběrová komise MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje předložený program zasedání. 

Hlasování: 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

3) Volba předsedy Výběrové komise 

Na zasedání Valné hromady MAS dne 6. 6. 2019 proběhla nová volba členů Výběrové komise. S ohledem na tuto skutečnost byli přítomní 

členové vyzváni, aby zvolili nového předsedu Výběrové komise. Za předsedu Výběrové komise byl navržen opětovně DDM Ulita Broumov, 

zastoupený Bc. Miroslavem Frömmelem. 

Usnesení: 

Výběrová komise MAS Broumovsko+, z. s. volí předsedou Výběrové komise DDM Ulita Broumov, zastoupený Bc. Miroslavem 

Frömmelem. 

Hlasování: 

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1 
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4) Volba zapisovatele a ověřovatele 

Předseda Výběrové komise navrhl sebe za zapisovatele zápisu a zároveň všechny přítomné členy Výběrové komise jako ověřovatele. 

Usnesení: 

Výběrová komise MAS Broumovsko+, z. s. volí zapisovatelem zápisu DDM Ulita Broumov, zastoupený Bc. Miroslavem Frömmelem 

a ověřovatelem zápisu všechny přítomné členy Výběrové komise. 

Hlasování: 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

5) Věcné hodnocení žádostí o podporu podaných ve výzvě MAS Broumovsko+ - IROP – Sociální podnikání I 

Do výzvy MAS Broumovsko+ - IROP – Sociální podnikání I byla předložena 1 žádost o podporu. Minimální bodová hranice pro splnění 

podmínek věcného hodnocení je 50 bodů.  

 

Přehled hodnocených projektů 

 

 

 

Registrační číslo 

projektu 
Žadatel Název projektu 

Právní forma 

žadatele 

Bodové 

hodnocení 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Výsledek věcného 

hodnocení 
Doporučení 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/

16_074/0011766 

Centrum služeb 

Broumov s.r.o. 

Rozšíření sociálního 

podniku Tiskárny 

Centrum služeb 

Broumov s.r.o. 

Společnost 

s ručením 

omezeným 

70 2 326 872 Kč 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného hodnocení 

Projekt 

doporučen 

k financování 
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Usnesení: 

Výběrová komise MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje přehled hodnocených projektů a pověřuje manažerku MAS pro IROP, aby 

předložila tento seznam ke schválení Radě MAS. 

Hlasování: 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

6) Ukončení 

Předseda Výběrové komise ukončil zasedání Výběrové komise v 17:00. 

Přítomní členové Výběrové komise MAS svým podpisem ověřují tento zápis a potvrzují výsledek věcného hodnocení.  

Přílohy zápisu:  

- Výsledný kontrolní list k věcnému hodnocení žádosti o podporu. 

- Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise. 

 

Zapsal: DDM Ulita Broumov, zastoupená Bc. Miroslavem Frömmelem. 

Ověřili: přítomní členové Výběrové komise. 

Subjekt Zástupce Zájmová oblast Sektor Podpis 

 DDM Ulita Broumov Bc. Miroslav Frömmel 1 – Kvalita života Veřejný  Podepsáno 

Jiří Rak Jiří Rak 
5 – Podnikání ve výrobě a 

stavebnictví 
Soukromý Podepsáno 
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PaedDr. Jarmila Nyklíčková PaedDr. Jarmila Nyklíčková 1 - Kvalita života Soukromý Podepsáno 

Prikner – tepelné zpracování 

kovů, s. r. o. 
Ing. Otakar Prikner 

5 - Podnikání ve výrobě a 

stavebnictví 
Soukromý Podepsáno 

Mgr. Libuše Betášová Mgr. Libuše Betášová 
2 – Přírodní a kulturní 

dědictví 
Soukromý Podepsáno 

Bc. Pavlína Machková Bc. Pavlína Machková 1 - Kvalita života Soukromý Podepsáno 

Obec Hejtmánkovice Josef Pol 4 – Zemědělství a venkov Veřejný Podepsáno 

 

V Broumově dne 19. 6. 2019. 
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Číslo Název kritéria
Aspekt kvality 
projektu

Přidělené 
hodnocení 

Hlavní zdroj informací

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst v 
organizaci

Efektivnost, 
účelnost, 
hospodárnost

15

Žádost o podporu, 
Podnikatelský plán (kapitola 
Podrobný popis projektu). 
Počet nově vytvořených 
pracovních míst odpovídá 
indikátoru 1 04 00 – Zvýšení 
zaměstnanosti v 
podporovaných podnicích.

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst 
pro cílovou 
skupinu

Efektivnost, 
účelnost, 
hospodárnost

25

Žádost o podporu, 
Podnikatelský plán (kapitola 
Podrobný popis projektu). 
Počet nově vytvořených 
pracovních míst pro cílovou 
skupinu odpovídá indikátoru 1 
04 03 – Zvýšení zaměstnanosti 
v podporovaných podnicích se 
zaměřením na znevýhodněné 
skupiny.

Procentuální podíl 
zaměstnanců z 
cílových skupin na 
celkovém počtu 
zaměstnanců 
sociálního podniku 

Efektivnost, 
účelnost, 
hospodárnost

20
Podnikatelský plán, kapitola 
Principy sociálního podnikání, 
žádost o podporu.

Rizika projektu Proveditelnost 10
Podnikatelský plán, kapitola 
Analýza a řízení rizik.

70
Projekt splnil podmínky 
věcného hodnocení.

Reg. č. projektu (Hash): CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0011766 (NZaO3P) Název a číslo výzvy ŘO:
Výzva č. 65 Sociální podnikání - integrované 
projekty CLLD

Výsledný kontrolní list k věcnému hodnocení v opatření č. 1.3 Sociální podniky-investiční SCLLD MAS Broumovsko+ 
- platnost od 28. 2. 2019

Název a číslo výzvy MAS:
MAS Broumovsko+-IROP-Sociální podnikání I,
č. 088/06_16_074/CLLD_16_01_027

Operační program: IROP

Žadatel: Centrum služeb Broumov s.r.o. Název projektu:
Rozšíření sociálního podniku Tiskárny Centrum 
služeb Broumov s.r.o. 

Popis kritéria Způsob hodnocení

1

Kritérium posuzuje počet nově 
vytvořených pracovních míst v 
organizaci, přepočtený na plné 
úvazky.

35 bodů - Vytvoření  a udržení 3,01 a více nových 
pracovních míst (FTE).

25 bodů - Vytvoření a udržení 2,01-3,00 nových 
pracovních míst (FTE).

15 bodů - Vytvoření a udržení 1,00-2,00 nových 
pracovních míst (FTE).

5 bodů - Vytvoření a udržení méně než 1,00 nového 
pracovního místa (FTE).

Odůvodnění: Z informací uvedených v žádosti o podporu a v Podnikatelském plánu je zřejmé, že žadatel vytvroří v souvislosti s projektem 1,8 nových pracovních míst (FTE). S 
ohledem na způsob hodnocení kritéria bylo žadateli přiděleno 15 bodů.

2

Kritérium posuzuje počet nově 
vytvořených pracovních míst pro 
cílovou skupinu.

35 bodů - Vytvoření  a udržení 1,31 a více nových 
pracovních míst (FTE) pro cílovou skupinu.

25 bodů - Vytvoření a udržení 1,00-1,30 nových 
pracovních míst (FTE) pro cílovou skupinu.

15 bodů - Vytvoření a udržení 0,71-0,99 nového 
pracovního místa (FTE) pro cílovou skupinu.

10 bodů - Vytvoření a udržení 0,40-0,70 nového 
pracovního místa (FTE) pro cílovou skupinu.

Odůvodnění: Žadatel uvádí v žádosti o podporu i v Podnikatelském plánu, že vytvroří v souvislosti s projektem 1,0 nových pracovních míst (FTE) pro cílovou skupinu. S ohledem na 
způsob hodnocení kritéria bylo žadateli přiděleno 25 bodů.

3

Kritérium posuzuje velikost 
procentuálního podílu zaměstnanců 
z cílových skupin na celkovém počtu 
zaměstnanců sociálního podniku 
uvedou v Podnikatelském plánu 
(minimální požadavek 30 %; cílové 
skupiny jsou definovány v kapitole 
3.3 Specifických pravidel).

20 bodů - Podíl zaměstnanců z cílových skupin na 
celkovém počtu zaměstnanců činí 65 % - 100 %.

15 bodů - Podíl zaměstnanců z cílových skupin na 
celkovém počtu zaměstnanců činí 40 % - 64 % 
(včetně).

10 bodů - Podíl zaměstnanců z cílových skupin na 
celkovém počtu zaměstnanců činí 30 % - 39 % 
(včetně).

Odůvodnění: Žadatel v Podnikatelském plánu (v kapitole 2.3 Informace o zaměstnancích, tabulka Stávající zaměstnanci CSB) uvádí, že má v současnosti 9 zaměstnanců, z toho 6 
zaměstnanců jsou osoby z cílové skupiny. Z toho vyplývá, že podíl zaměstnanců z cílových skupin na celkovém počtu zaměstnanců činí 66,67 %. S ohledem na způsob hodnocení 
kritéria bylo žadateli přiděleno 20 bodů.

4

Kritérium posuzuje, zda jsou v 
projektu uvedena hlavní rizika v 
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a 
zda jsou uvedeny způsoby jejich 
eliminace.

10 bodů - Žadatel v Podnikatelském plánu (kapitola 
Analýza a řízení rizik) uvedl všechna relevantní 
(hlavní) rizika vztahující se k fázi realizace a 
udržitelnosti projektu, včetně způsobu jejich 
eliminace. Případně žadatel adekvátně v 
Podnikatelském plánu odůvodnil, proč některé 
relevantní riziko nepovažuje za opodstatněné/reálné 
(v takovém případě nemusí být vyplněn způsob 
eliminace tohoto rizika). 

0 bodů - Žadatel neuvedl v Podnikatelském plánu 
(kapitola Analýza a řízení rizik) rizika v realizační fázi 
a ve fázi udržitelnosti (platí současně).

Odůvodnění: Žadatel v Podnikatelském plánu (kapitola Analýza a řízení rizik) uvedl všechna relevantní (hlavní) rizika vztahující se k fázi realizace a udržitelnosti projektu, včetně 
způsobu jejich eliminace. S ohledem na způsob hodnocení kritéria bylo žadateli přiděleno 10 bodů.

Maximální počet bodů: 100
Minimální počet bodů pro splnění 
věcného hodnocení: 50

Celkový bodový zisk 
projektu:

Celkový výsledek hodnocení: 
(projekt splnil/nesplnil podmínky 
věcného hodnocení)



Jméno a příjmení Podpis
Detail hlasování o výsledném hodnocení 
(pro/proti/zdržel se)

Přítomní členové Výběrové komise MAS

Bc. Miroslav Frömmel (zastupující DDM Ulita Broumov) Podepsáno pro

Josef Pol (zastupující obec Hejtmánkovice) Podepsáno pro

Jiří Rak Podepsáno pro

Mgr. Libuše Betášová Podepsáno pro

Bc. Pavlína Machková Podepsáno pro

PaedDr. Jarmila Nyklíčková Podepsáno pro

Otakar Prikner (zastupijící společnost Prikner - tepelné zpracování kovů, 
s.r.o.)

Podepsáno pro
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Prezenční listina 

ze zasedání Výběrové komise MAS 

 k výzvě MAS Broumovsko+ - IROP – Sociální podnikání I  

konaného dne 19. 6. 2019 

Identifikace zasedání Výběrové komise MAS 

Číslo výzvy MAS 088/06_16_074/CLLD_16_01_027 

Místo zasedání sál Kreslírna broumovského kláštera, Klášterní 1, 550 01 Broumov 

Čas zasedání 16:30 

Výběrový orgán schválen ke dni 6. 6. 2019 

 

Členové Výběrové komise 

Název subjektu Titul, jméno, příjmení Sektor Podpis 

DDM Ulita Broumov Bc. Miroslav Frömmel  veřejný podepsáno 

PaedDr. Jarmila Nyklíčková PaedDr. Jarmila Nyklíčková soukromý podepsáno 

Prikner-tepelné zpracování 
kovů, s.r.o. Ing. Otakar Prikner soukromý podepsáno 

Bc. Pavlína Machková Bc. Pavlína Machková soukromý podepsáno 

Jiří Rak  Jiří Rak soukromý podepsáno 

obec Hejtmánkovice  Josef Pol veřejný podepsáno 

Mgr. Libuše Betášová Mgr. Libuše Betášová soukromý podepsáno 

Svým podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů a s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů z akce a využitím 
obrazového či zvukového materiálu pro potřeby MAS Broumovsko+, z. s. 
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Hosté 

Jméno a příjmení Podpis 

Ing. Michaela Šumpíková podepsáno 

Ing. Lenka Pytlíková (CRR ČR) podepsáno 

Ing. Michaela Brožová (CRR ČR) podepsáno 

 


