
Zápis s jednání výběrové komise MAS Moravská brána, o.s. pro 

období 2014 - 2020 

 

21. října 2014 v 17:00, kancelář MAS Moravská brána, zámek Lipník nad Bečvou 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 
Přítomní nejprve zhodnotili stávající systém výběru projektů, jeho výhody i negativa. Následně 
probíhala diskuze, z níž vyšel návrh výběrových kritérií pro výzvy MAS v programovacím období 2014 
– 2020. Celkem bylo stanoveno 12 kritérií, maximální bodový součet činí 100 bodů. 
 
 
PRVOTNÍ NÁVRH VÝBĚROVÝCH KRITÉRIÍ MAS MORAVSKÁ BRÁNA NA PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 

2014-2020 

1. Vytvoření a udržení pracovního místa dle znevýhodněných skupin (OPZA, IROP, PRV) 
(bodová škála 5-0) 
 
2. Uplatňování inovačních přístupů (OPZA, IROP, PRV)  
(bodová škála 10-0) 
 
3. Víceodvětvové navrhování, provádění (i udržitelnost) projektu založené na součinnosti mezi 
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství (princip partnerství různých sektorů a 
spolupráce), (OPZA, IROP, PRV)  
(bodová škála 10-0)  
 
4. Žadatel zapojil do procesu přípravy veřejnost (OPZA, IROP) 
(veřejné projednání, plánovací víkend, atd.) 
(bodová škála 5-0)  
 
5. Potřebnost projektu (kontrola na místě v rámci hodnocení, OPZA, IROP, PRV, OPŽP) 
(bodová škála 20-0)  
 
6. Vliv projektu na životní prostředí (IROP, PRV, OPŽP) 
(bodová škála 10-0)  
 
7. Přidaná hodnota projektu, projekt je navržen jako víceúčelové zařízení (OPZA, IROP, PRV) 
(bodová škála 10-0)  
 
8. Projekt využívá existující stavbu, stavební místo dle ÚP (PRV, IROP) 
(bodová škála 10-0)  
 
9. Projekt má dopad na více obcí, cílových skupin (OPZA, IROP, PRV) 
(bodová škála 5-0)  
 
10. Zaměření dopadů projektu na seniory nad 65 let (OPZA, IROP) 
(bodová škála 5-0)  
  
11. Bezpečnost dopravy, vizuální prvky (IROP, PRV) 
(bodová škála 5-0)  



 
12. Synergický efekt – součinnost s jiným projektem předkládaným v rámci období či výzvy, 
návaznost na další projekty (OPZA, IROP, PRV, OPŽP) 
(bodová škála 10-0)  
 
100 bodů MAX 
 
Projekt naplňuje více než 1 cíl a více než 1 prioritu integrované strategie rozvoje MAS (povinná 
příloha) 
 
Alternativní kritérium: 
Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 40 let (OPZA, IROP, PRV) 
 

 
 

 
 
 






