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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 17:00 

Číslo výzvy MAS 782/03_16_047/CLLD_16_01_027 
 

Místo jednání Kancelář MAS Broumovsko+, z. s. 

Alokace výzvy 

MAS 
3 450 000 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 – všichni členové Výběrové komise (dle prezenční listiny) 

Program: 

1) Zahájení 

2) Schválení programu 

3) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu ze zasedání Výběrové komise 

4) Věcné hodnocení žádostí o podporu podaných ve výzvě MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I 

5) 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. Členové Výběrové 

komise, kteří jsou ve střetu zájmů, se neúčastní zasedání. 

2) Schválení programu 

K předloženému programu zasedání Výběrové komise 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 ověřovatele zápisu ze zasedání Výběrové komise 

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 Ulitu Broumov, zastoupenou Bc. Miroslavem Frömmelem a 

ověřovatelem zápisu všechny přítomné členy Výběrové komise. 

Hlasování: 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
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4) Věcné hodnocení žádostí o podporu podaných ve výzvě MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I 

Do výzvy MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I byla předložena jedna žádost o podporu. Minimální bodová hranice pro splnění podmínek 

věcného hodnocení je 50 bodů. 

Přehled hodnocených projektů 

Projekty jsou seřazeny podle dosažených bodů od nejvyššího po nejnižší. V případě rovnosti bodů je rozhodující okamžik předložení žádosti o 

podporu v MS2014+. Přednost má žádost, která byla v MS 2014+ předložena dříve. 

 

Usnesení: 

Výběrová komise MAS Broumovsko+, z. s. schvaluje seznam projektů doporučených k financování a pověřuje manažerku MAS pro OPZ, 

aby předložila tento seznam ke schválení Radě MAS. 

Hlasování: 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

Registrační číslo 

projektu 

Název 

žadatele 
Název projektu 

Právní forma 

žadatele 

Bodové 

hodnocení 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

Výsledek věcného 

hodnocení 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/ 

0014050 

Centrum 

služeb 

Broumov s.r.o. 

Rozšíření sociálního 

podniku Tiskárny 

Centrum služeb 

Broumov s.r.o. 

Společnost 

s ručením 

omezeným 

62 3 432 300 Kč 

Žádost o podporu 

splnila podmínky 

věcného s výhradou. 
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5) Ukončení 

Předseda Výběrové komise ukončil zasedání Výběrové komise v 17:25. 

Zápis z jednání byl vyhotoven na konci jednání. Přítomní členové Výběrové komise MAS svým podpisem ověřují tento zápis a potvrzují výsledek 

věcného hodnocení. 

Přílohy zápisu:  

- Výsledný kontrolní list k věcnému hodnocení žádostí o podporu, 

- Prezenční listina ze zasedání Výběrové komise. 
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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  přítomen 

Jiří Rak Jiří Rak 
5 – Podnikání ve výrobě a 

stavebnictví 
Soukromý přítomen 

PaedDr. Jarmila Nyklíčková PaedDr. Jarmila Nyklíčková 1 - Kvalita života Soukromý přítomen 

Prikner – tepelné zpracování 

kovů, s. r. o. 
Ing. Otakar Prikner 

5 - Podnikání ve výrobě a 

stavebnictví 
Soukromý přítomen 

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

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

dědictví 
Soukromý přítomen 

Obec Hejtmánkovice Josef Pol 4 – Zemědělství a venkov Veřejný přítomen 

 

V Broumově dne 19. 6. 2019. 
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Číslo Deskriptor Max. počet bodů Bodový zisk

1 X 36 27

Dobře 36 27

2 X 28 15

Dostatečně 24 12

Dobře 4 3

3 X 20 11

Dostatečně 16 8

Dobře 4 3

Název kritéria Hlavní kontrolní otázka

Kontrolní list k věcnému hodnocení - podpůrné hodnocení

Název a číslo výzvy MAS: MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I

Operační program: OPZ

Registrační číslo projektu (Hash):
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014050

(O2teDP)

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

služeb Broumov s. r. o.

Potřebnost

1a

Vymezení problému a cílové skupiny

Zaměřuje se projekt na problém/nedostatky, který/které 

je skutečně potřebné řešit s ohledem na cíle strategie 

CLLD a je cílová skupina adekvátní náplni projektu?

Zdůvodnění:

Předložená žádost o podporu se zaměřuje na řešení problematiky zaměstnávání osob z cílových skupin, čímž dochází k napomáhání jejich integrace do normálního sociálního a pracovního 

života. Tímto zaměřením je projekt zcela v souladu s cíli schválené SCLLD - opatření 2.3 Sociální podnikání. Problém, který žadatel v žádosti o podporu popisuje, je potřeba řešit s ohledem na 

stanovené cíle, ale není dostatečně konkretizován. Není zcela jasně popsán výchozí stav situace daného problému a potřebnost jeho řešení. Dále nelze počet narozených dětí v roce 2018 

(1158) srovnávat s počtem pečujících osob o malé děti do věku 10 let a na základě toho následně početně vymezit cílovou skupinu. 

Účelnost

2a

Cíle a konzistentnost projektu
Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené 

klíčové aktivity a jejich výstupy k jeho splnění?

Zdůvodnění:

Nastavení cílů je spíše obecného charakteru a opírá se o principy sociálního podnikání. Dle metody SMART jsou vyjmenovány jen minimální ukazatele, které jsou měřitelné. Jedná se o dobu 

trvání projektu, vytvoření pracovních míst a podpořený již existující sociální podnik. Žadatel uvádí, že je cíl projektu mimo jiné akceptován ze strany Úřadu práce, ale již neuvádí, jakým 

způsobem je nebo byl Úřad práce do projektu zapojen. V cílech projektu nejsou zohledněny žádné měřitelné ekonomické cíle. Stanoveným cílům projektu odpovídají klíčové aktivity. K 

žádosti o podporu byl doložen podnikatelský plán, který obsahuje povinné informace - analýzu trhu, popis podnikatelské příležitosti aj. Analýza trhu by však měla být vypracována 

podrobněji.

2b

Způsob ověření dosažení cíle projektu
Jak vhodný způsob pro ověření dosažení cíle žadatel v 

projektu nastavil?

Zdůvodnění:

Dle metody SMART jsou vyjmenovány jen minimální ukazatele, které jsou měřitelné - podpořený sociální podnik, vytvořená pracovní místa a doba trvání projektu. Změna, které má být 

dosaženo bude tedy měřena pouze na základní úrovni. Vyhodnocování realizace projektu je dle popisu v žádosti o podporu v kompetenci vedoucího tiskárny dle klíčové aktivity 1.

Efektivnost a hospodárnost

3a

Efektivita projektu, rozpočet
S ohledem na plánované a potřebné výstupy je navrženo 

efektivní a hospodárné použití zdrojů?

Zdůvodnění:

V rozpočtu jsou identifikována slabá místa a je navrhováno krácení následujících položek: Marketingové manažerské služby (1.1.4.1) ve výši 50 %, tj. na částku 180 000 Kč. K tomuto krácení 

dochází kvůli nekonkrétnímu odůvodnění stanovení jednotkové ceny a objemu služeb. Dále bude krácena položka Účetní práce (1.1.4.3) ve výši 100 %. Tato položka spadá do nepřímých 

nákladů projektu. Zároveň dojde ke krácení položky Vedoucí tiskárny při úvazku 0,3 (1.1.6.1.1) ve výši 100 %. Krácení této položky je navrhováno, jelikož se jedná o stávajícího zaměstnance 

sociálního podniku, který je v současnosti v sociálním podniku již zaměstnán na 1,0 úvazku dle informací z finančního plánu (kapitola 5, popis stávajících zaměstnanců CSB). Vzhledem k této 

skutečnosti není možné úvazek 0,3 Vedoucího tiskárny podpořit. Navrhován je dále přesun položek Vedoucí směny, grafik a tiskař (1.1.6.1.2) a Operátor papírenské výroby (1.1.6.1.3) do 

kapitoly Pracovní smlouvy (1.1.1.1), protože patří do realizačního týmu a ne mezi cílové skupiny. Po jmenovaných úpravách bude rozpočet hospodárný ve vztahu k aktivitám projektu. 

Finanční plán neobsahuje dostatečné popisy a komentáře - není okomentováno kolísání tržeb, bod zvratu neobsahuje popisy výrobků, za něž je vypočten, je opomenuto vyjádření provozní 

kapacity polygrafických služeb.

3b

Adekvátnost indikátorů Jak jsou nastaveny cílové hodnoty indikátorů?

Zdůvodnění:

Při stanovení hodnoty indikátoru 60000 celkový počet účastníků došlo k chybě a hodnota bude v průběhu závěrečného ověření způsobilosti snížena. Do tohoto indikátoru se započítávají 

pouze osoby z cílových skupin. Z toho důvodu bude hodnota indikátoru snížena na 1. Po snížení hodnoty uvedeného indikátoru bude dosažení všech stanovených cílových hodnot i s 

ohledem na aktivity projektu reálné.



4 X 16 9

Dostatečně 12 6

Dobře 4 3

Celkový výsledek hodnocení:
Max. počet bodů: 

100

Bodový zisk 

projektu:
62

Detail hlasování o výsledném 

hodnocení (pro/proti/zdržel 

se)

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO

Proveditelnost

4a

Způsob realizace aktivit a jejich návaznost
Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a jejich 

vzájemná návaznost? 

Zdůvodnění:

V rámci projektu dojde k realizaci třech klíčových aktivit. Jedná se o vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin, poskytování psychosociální podpory 

zaměstnancům a marketing sociálního podniku. Náplň klíčových aktivit není popsána podrobněji a nejsou k nim vymezeny jejich výstupy. Dále nejsou přesněji určeny náklady v klíčové 

aktivitě marketing sociálního podniku. Rizika projektu např. nezahrnují opatření při nezájmu cílové skupiny se zapojením do projektu. Stanovené klíčové aktivity jsou však provázané a 

korespondují s délkou celého projektu.

4b

Způsob zapojení cílové skupiny
Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu 

projektu?

Zdůvodnění:

Zájem osob z cílových skupin o zapojení se do projektu není v žádosti o podporu uveden, přesto se s jejich zapojením počítá již od počátku realizace. Žadatel má zkušenosti se 

zaměstnáváním jedné ze zvolených cílových skupin, což je pro realizaci projektu silnou stránkou. Adekvátně k charakteru cílových skupin je zvolen způsob práce, kdy budou na práci 

přijatého zaměstnance dohlížet dvě osoby mimo cílové skupiny. Udržení pracovního místa pro cílové skupiny vyplývá z výše nákladů ve finančním plánu.

Závěrečný komentář:

Předložená žádost o podporu je zaměřena na rozšíření produkční a personální kapacity sociálního podniku. Tento sociální podnik se zabývá činností tiskárny a zahradnickými službami. 

Rozšíření podniku je plánováno pro provoz tiskárny. Žadatel má s vedením sociálního podniku zkušenosti, což je pro realizaci projektu silná stránka. V rámci projektu bude vytvořeno 1 

pracovní místo pro osoby z cílových skupin a 1 pracovní místo ve výši úvazku 0,8 pro realizační tým (mimo cílové skupiny). Vzhledem k chybám v žádosti o podporu (a povinných přílohách) 

je navrhováno krácení a úprava rozpočtu dle zdůvodnění v kritériu č. 3a Efektivita projektu, rozpočet. Projekt je i přes uvedené chyby potřebný pro území MAS. 

Přítomní členové Výběrové komise MAS

Subjekt Zástupce Podpis

DDM Ulita Broumov Bc. Miroslav Frömmel přítomen

Bc. Pavlína Machková Bc. Pavlína Machková přítomen

PaedDr. Jarmila Nyklíčková PaedDr. Jarmila Nyklíčková přítomen

Mgr. Libuše Betášová Mgr. Libuše Betášová přítomen

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

Jiří Rak Jiří Rak přítomen

Obec Hejtmánkovice Josef Pol přítomen



  

 

MAS Broumovsko+, z. s. 

telefon: 491 521 281 

e-mail: mas@broumovsko.cz 

web: mas.broumovsko.cz 

 

 

    
 

 

Prezenční listina 

ze zasedání Výběrové komise MAS 

 k výzvě MAS Broumovsko+: Sociální podnikání I  

konaného dne 19. 6. 2019 

Identifikace zasedání Výběrové komise MAS 

Číslo výzvy MAS 782/03_16_047/CLLD_16_01_027 

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

Čas zasedání 17:00 

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 přítomen 

PaedDr. Jarmila Nyklíčková PaedDr. Jarmila Nyklíčková soukromý přítomen 

Prikner-tepelné zpracování 

kovů, s.r.o. 
Ing. Otakar Prikner soukromý přítomen 

Bc. Pavlína Machková Bc. Pavlína Machková soukromý přítomen 

Jiří Rak  Jiří Rak soukromý přítomen 

obec Hejtmánkovice  Josef Pol veřejný přítomen 

Mgr. Libuše Betášová Mgr. Libuše Betášová soukromý přítomen 

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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