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zÁpls
ze zasedání Výběrové komise MAS dne 3.5. 2018

konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)

Pfí/fomr7/...  dle  prezenční  listiny

Program /.ednání.'        1) Schválení programu,  určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Informace k hodnocení a předvýběr projektů ve výzvě IROP 6
3) Informace k hodnocení a  předvýběr projektů ve výzvě OPZ 5
4) Závěr

Zapí.sovafe/..  Ing. Tomáš Vidlák
Ověřovafe/é,'  Ing. Jaroslav Bašek,  Ing.  Petra Zilvarová

Průběh Éednání:

1)   Předsedkyně  Výběrové   komise  zahájila  jednání  v 9:30  hodin.   Na   úvod   přivítala
všechny  přítomné  a   konstatovala,  že  Výběrová   komise  je  usnášeníschopná.   Na

jednání v rámci  monitorovací  návštěvy  dorazily zástupkyně  z CRR  Hradec  Králové
-Ing,  Pytlíková  a  lng.  Brožová.  Následně  byl  představen  program jednání,  který

byl   přítomnými  členy  schválen.   Zapisovate[em  dnešního  jednání  byl   určen   lng.
Tomáš Vid]ák,  ověřovateli  lng.  Jaroslav  Bašek a  lng.  Petra  Zjlvarová.

UsneseAí; Výběrová komise schvaluje program dnešního jednání,
(5  pro, 0 proti, 0 zdržel se)  = ScAwá/eno

Usnesen/..  Výběrová  komise  schvaluje  zapisovatelem  lng.  Tomáše  Vidláka,  ověřovateli
lng.  Jaroslava  Baška  a  lng.  Petru  Zilvarovou,

(5 pro, 0 proti, 0 zdržel se)  = Schwá/eno

2)   Poté    vedoucí    zaměstnanec    strategie    CLLD    seznámil    přítomné    sprůběhem
hodnocení předložené žádosti  o  podporu ve výzvě  IROP 6  -Sociální podnikání 1.  K
žádosti    o   podporu    byli    na   jednání   Výběrové   komise    MAS   dne    17.4.    2018
vylosováni  dva  členové  Výběrové  komise,  kteří společně  s ostatními  členy  komise

podepsali  Etický  kodex  osoby  podílející  se  na  hodnocení  či  výběru   projektů.  Ve
stanoveném  termínu   bylo   provedeno  dílčí  hodnocení  žádosti   o   podporu,  jehož
výsledky  byly  odevzdány  do   30.4.   20is  do   kanceláře  MAS.   Na  základě  těchto

podkladů  pracovníci  kanceláře  rozeslali  členům  Výběrové  komise  dne  i.5.   2018
podklady  pro  dnešní  jednání.   Poté   přišlo  na   řadu   hodnocení  žádosti  Výběrovou
komisí MAS.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář MAS:  Opočenská 436,  518  01  Dobruška



_6-výzva MAS POHODA-IROP-Sociální podniká_n_í±
Na  úvod  jednání  k této  výzvě  byl   prověřen  střet  zájmů  jednotlivých   přítomných  členů
Výběrové  komise  -  ve  střetu  zájmů  se  v této  výzvě  neocitl  žádný  z přítomných  členů
Výběrové komise.

S±Qžení Výběrové  kom]se pro hodnocení v této výzvě _1e .t.edy. následu|{cíi
Celkem    přítomno    5    členů    z9,    tzn.    nadpoloviční    účast    =    Výběrová    komise    je
usnášeníschopná.

Seldor Počet Hlasovací práva
Veřejný 1 200/o0%80%1000/o

Neziskový 0

Soukromý 4

CELKEM 5

Byla   splněna   podmínka,   že   při   rozhodování  o  výběru   projektů   minimálně  50%   hlasů
náleží partnerům,  kteří nejsou veřejnými  orgány.

Zájmová skupina Počet Hlasovací práva
Základní vybavenost obcí, veřejná  správa a spolupráce 2 400/o

Služby pro obyvatele a  návštěvníky vč.  CR 1 40%
Zemědělské  a   nezemědělské  podnikání,  zaměstnanost,   Iesnictví  a   péče  o 2 200/o100®/o
krajinu a  profesní vzdělávání

CELKEM 5

Do   výzvy   byla   předložena    1   žádost   o   podporu,    která   prošla    kontrolou   formálních
náležitostí   a    přijatelnosti.    Přítomní   s hlasovacím    právem    byli   s   žádostí   seznámeni,
k hodnocení  měli  k dispozici  výsledky  hodnocení  dvou  hodnotitelů.  Na  základě  společné
diskuse   nad   výsledky  hodnocení  bylo  vytvořeno  závěrečné  hodnocení,   o   kterém   bylo
hlasováno.

Místní akčhí skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář MAS:  Opočenská 436,  518 01  Dobruška



Výsledek věcného hodnocení žádostí o podporu ve výzvě IROP 6
Název MAS: Místní akční skupina  POHODA venkova, z.s. Čís]o výzvy MAS: 014/06_16_074/CLLD_15_01_071

čís[o SCLLD: CLLD   15   01   071 A]okace vyzvy MAS z EFRR: 3  101000,-Kč

Název výzvy MAS: 6.  výzva  MAS POHODA - IROP - Sociální podnikání 1

Registrační číslo Název žadatele Název projektu IČ Bodové Výsledek věcného Příspěvek Unie z
hodnocení hodnocení EFRR

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0008195 KRÁLOVÉLHOTSKÁ Sociální podnik 06658717 45 žádost    o    podporu 3  100 999,50,-
S.r.O. KRÁLOVÉLHOTSKÁS.r.0. splnila         podmínkyvěcnéhohodnocenísvýhradou

Usnesen/'.' Výběrová komise schvaluje výsledek věcného hodnocení předložené žádosti o podporu ve výzvě IROP 6 (Sociální podnikání 1).
(5 pro, 0 proti, 0 zdržel se) = ScAtíá/eno

Vzhledem k tomu, že žadate[  k žádosti o podporu předložil pouze Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, splnila žádost
o  podporu  podmínky  věcného  hodnocení  s  výhradou.  Společné  rozhodnutí  s nabytím  právní  moci  je  žadatel  povinen  doložit  nejpozději  do  vydání
Právního aktu  ŘO  IROP.

Místní akční skupina POHODA venkova, z[s]
IČ:  27005577

Kancelář MAS:  Opočenská 436,  518 01  Dobruška



Nazák]aděprovedenéhoohodnoceníaspolečnéhojednáníVýběrovákomisevytvořilaseznamprojektůvevýzvěIROP6,kterýjeseřazenýsestupně
podle počtu dosažených bodů.

vJ        J                             '    ěiRop6   ověcnémhodnoceni

P

ezMístní akční skupina  POHODA venkova, z.s.CLLD1501071
čís]o výzvy MAS:A[okacevýzvyMAS z EFFLFL: 014/06_16_074/CLLD_15_01_071

S

Číslo SCLLD[
3  101  000,-  Kč

'         MASPOHODA-IROP-Sociálnípodnikáníi
Naoř] zevvyz`/y MAS.      6. vyzvaRegistračníčíslo

Název žadate[e               Název projektu ič             Bodovéhodnocení VÝsledekvěcnéhohodnocení příspěvekUniezEFRR310099950 - Datum a cregistracvMS201463.2018

1. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0008195 KRÁLOVÉLHOTSKÁS.r.O. Sociální podnikKRÁLOVÉLHOTSKA s.r.o. 06658717 45 zadost     o      podporusplnilapodmínkyvěcnéhohodnocenísvýhradou, --,
20:22:23v,

Usnesení.. Výběrová  komise schvaluje Seznam  žádostí o  podporu ve vyzve IROP 6  (Socialni  podnikani  1)  po vecpočtuzískanýchbodů.(5pro,0proti,     0     zdržel     se)     =     Schwa'Jeno

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Ič:  27005577

Kancelář MAS:  Opočenská 436,  518 01  Dobruška
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3)  Na úvod jednání k výběru  projektů ve výzvě OPZ 5 - Podpora zaměstnanosti 1 byli
přítomní  členové  informováni  o  administraci  této  výzvy,  ke  které  podepsali  Etický  kodex
osoby  podílející  se  na   hodnocení  či  výběru   žádostí  o  podporu  z OPZ  předložených   na
základě výzvy Místní akční skupiny na svém zasedání dne  17.4.  20i8.

Složení Výběrové komlse pro předvýběr pro_1ektů v této vÝzvě _1e.t.edy následuJícL
Celkem    přítomno    5    členů    z9,    tzn.    nadpoloviční    účast    =    Výběrová    komise    je

'v'h
usnasemscnopna.

Sektor Počet Hlasovací práva
Veřejný 1 200/o

Neziskový 0 OO/o800/o1000/o

Soukromý 4

CELKEM 5

Byla   splněna   podmínka,   že   při   rozhodování  o  výběru   projektů   minimálně   50%   hlasů
náleží partnerům,  kteří nejsou veřejnými orgány,

Zájmová skupiha Počet Hlasovací práva
Základní vybavenost obcí,  veřejná správa a  spolupráce 2 400/o

Služby pro obyvatele a  návštěvníky vč.  CR 1 400/o

Zemědělské  a   nezemědělské  podnikání,   zaměstnanost,   lesnictví  a   péče  o 2 200/o
krajinu a  profesní vzdělávání

CELKEM 5 1000/o

Na   základě   provedených   odborných   posudků,   které   byly   členům   Výběrové   komise
rozeslány 23,4.  2018,  následně Výběrová  komise provedla věcné  hodnocení předložených
žádostí o podporu.

K tomuto  bodu  byl  dle  požadavků  ŘO  OPZ  vytvořen  Zápis  z jednání  výběrového  orgánu
MAS,  který je  přílohou  tohoto zápisu.

4)  Na  závěr jednání předsedkyně Výběrové  komise  poděkovala všem  přítomným  za  účast
a v  10:i5  h.  ukončila jednání.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář MAS:  Opočenská 436,  518 01  Dobruška



V  Dobrušce dne  3.  května  2018

Zapsal:

m±iilH
ing.  Tomáš Vidlák

Ověřovatelé:

Ing.  Jaroslav  Bašek Ing.  Petra  Zilvarová

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ:  27005577

Kancelář MAS:  Opočenská 436,  5i8 01  Dobruška



Evropská unie
Evropský sociáw fond
Operační píogram Zaměstnanost

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS (Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS -věcné hodnocení)
Název MAS Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

čBlo SCLLD CLLD   15   01   071

číslo výzvy MAS 356/03   16  047/CLLD   15  01   071

Alokace výzvy MAS 2 700 000,00

Alokace `ýz`q/ MAS - křížové 0.00
financováni

Přehled hodnocených projek(ů:

Datumjednánf 03.05.2018

ča§ jednání 9:30 hodin

IVIÍstojednání Opočerčká 436, 518 01 Dobruška

Seznam účastn íků
Výběrová komise: lng. Petra Zilvarová, lng. Lenka Čtvrtečková, lng.
Jaroslav Bašek, Mgr. Jaria Mewartová, Bc. Petra Novotná
Kancelář MAS:  lng. Tomáš Vidlák

prQjektč- Ňáževppojektu Název žadate[e PráynÍfomia Bodové Výsledek Ýěcného Ce]kově způsobilé
žadatele I]odnocení hodnocení vÝdaíe

cz o3 2 65m o/o o/16  o47moog62o Uplatnění osoby z Územi MAS Pohoda venkova m pozicj Dodavate] úspor s.r.o. Společnost s ručením
®7.5

žádost o podporu nesplnila pQdmínky 1  195 906.25- Odbomý konzultantftechnik omozeným věcnóho hodímcení

CZ 03 2 65m Om OÍ16  047"9382 Vytvořeni nového pracovniho místa na území MAS POHODA
HANAKO CZ s.r.o. Spoločnost s ručeriTm 42,5 žádost o podporu nosp"a podmlnky 1529 518,75- venkova omezeným věcného hodnooenf

Přílohy:
- hodnotíci tabulky věcného hodnocení jednotlivých projektů
- prezenční listina
Přítomní členové výběrového orgánu svým podpisem tohoto zápisu potvrzují výsledek věcného hodnoceni`

Jméno a přDmerií Zájmová skupiria Podpis

lng. Petra Zilvanová Služby pi.o obyvatele a návštěvniky vč.cestovnílioruchu ?,:'f`
lng. Lenka Čtvrtečková

Zemědě[ské a nezemědělské podnikání,zaměstnanost,lesnictvíapéčeokmjinuaprofesnívzdělávání iťTí
lng. Jarostav Bašek

Zemědělské a nezemědělské podnikání,zaměstnanost,lesnict`Íiapéčeokrajinuaprofésnívzdělávání •,í±-,--j--±š:-:-

Mgr. Jana Mervartová Základní vybavenost obci, veřejná správaaspoliipráce

ft-fi*rAJ
Bc. Petra Novotná Základní vybavenost obci, veřejná správaaspoliipráce -..-                    ,.,


