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Zápis z jednání revizního výboru MAS Region HANÁ 

ze dne 14. 10. 2020 
 
 
V Náměšti na Hané 
14.10.2020, od 16:00 
Členové RV: Zdeňka Koppová, Josef Žák, Mgr. Miloš Kuruc, Ing. Michal Tichý, Ing. Miroslav Hochvald 
 
Revizní výbor se sešel z podnětu Výběrové komise Regionu HANÁ a na základě požadavku SZIF (Žádost o 
doplnění dokumentů k výzvě ze dne 12.10.2020). Předmětem projednání je způsob a výsledek 
hodnocení projektů podaných v rámci 6. výzvy v programovém rámci PRV strategie CLLD Regionu 
HANÁ.  
Výběrová komise se k výběru sešla 7.9.2020, kdy vyhodnotila všechny podané projekty. Z hodnocení 
projektů se vyloučili na základě střetu zájmů nebo na základě předběžné opatrnosti někteří jednotliví 
členové (viz zápis VK).  Projekty byly hodnoceny na základě objektivních kritérií, kdy u všech projektů 
panovala jasná shoda na přiděleném počtu a v podstatě neexistuje objektivně jiná možnost přidělení 
bodového zisku. Vzhledem k požadované částce za všechny projekty a alokaci výzvy je výběrovou komisí 
navrženo k podpoře všech 82 hodnocených projektů. 
 
Závěrečným usnesením Výběrové komise je, že schvaluje návrh pořadí projektu (viz zápis ze zasedání VK 
7.9.2020) a předává ho rozhodovacímu orgánu k provedení výběru. 
Hodnocení všech žádostí proběhlo v souladu s interními postupy MAS Region HANÁ a byl sestaven 
seznam, který ale pro střet zájmu nemůže být schválen Výběrovou komisí Regionu HANÁ ve sboru. 
 
Schválené usnesení: 
Revizní výbor konstatuje, že hodnocení bylo nezaujaté a takto sestavený seznam je možné předat 
rozhodovacímu orgánu k výběru. 
 
 
 
 
Dne 14. 10. 2020  

Zapsal: 

Ing. Michal Tichý, v.r. 

Předseda revizního výboru 
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