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zÁpls
ze zasedání Výběrové komise MAS dne 14[3, 2018

kohaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)

Pří'ťomní.,.  dle  prezenční  listiny     .

Programjeďnán/','        1)  Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů
2)  Zahájení věcného  hodnocení výzvy  IROP  7
3)  Závěr

Zap7.sovaťe/..  Ing.  Tomáš Vidlák

Ověřovat.e/é.'  Mgr.  Jana  Mervartová,  Ing.  Lenka  Čtvrtečková

Průběh Éednání:

1)   Předsedkyně   Výběrové    komise    zahájila   jednání   v  l7    hodin.    Na    úvod    přivi'tala
všechny  přítomné  a  konstatovala,  že  Výběrová  komise je  usnášeníschopná.  Přítomní

členové   následně  schválili   program  jednání,  zapisovatelem  jmenovali   lng.  Tomáše
Vidláka  a  ověřovateli  Mgr.  Janu  Mervartovou  a  lng.  Lenku  čtvrtečkovou.

2)   Poté   vedoucí   zaměstnanec  strategie   CLLD   seznámil   přítomné   se   všemi   podklady

potřebnými     kprovedení    věcného     hodnocení     projektů    ve    výzvě     IROP    7     -
Infrastruktura  středních  škol  a  vyšších  odborných  škol  1.   Bylo  konstatováno,  že  do

této  výzvy  byly  předloženy  dvě  žádosti  o  podporu,  které  splnily  podmínky  kontroly
formálních    náležitostí   a    přijatelnosti.    členové   Výběrové    komise   byli   seznámeni

sjednotlivými   kritérii   pro   věcné   hodnocení   a   s  dalšími   podmínkami   týkajícími   se

hodnocení  projektů.

Poté   předsedkyně  Výběrové   komise  ve  spolupráci   s vedoucím   zaměstnancem   pro
realizaci   strategie   CLLD  v souladu   s aktuálními   lnterními   postupy   pro   programový
rámec IROP (verze  1.3)  a  s ohledem  na  omezení střetu  zájmů  k oběma  předloženým
žádostem   o   podporu   ustanovila   Hodnoticí   komisi,   která   je   tříčlenná   a   dodržuje

podmínku  hlasovacích  práv stanovenou  ze  Standardů  MAS.  Těmto  hodnotitelům  byly
předány     všechny     materiály     společně     spředloženými     Žádostmi     o     podporu
v elektronické  podobě.   Po  přidělení  žádostí  Hodnoticí  komisi  její  členové  podpisem
Etického   kodexu   deklarovali,   že   k daným   žádostem   o   podporu   nejsou   ve   střetu
zájmů.    Následně   byl    domluven   termín   zasedání   Hodnoticí   komise,    která    bude
zasedat v  úterý  20.3.  2018  v  16:30  h.  v  kanceláři  MAS v  Dobrušce.

S  ohledem   na   to   byl   schválen   term.ín   příštího  zasedání  Výběrové   komise   -   úterý
20.3.  2018  od  17  h.  v  kanceláři  MAS  v  Dobrušce.

t/snesen/'..  Výběrová  komise  schvaluje  termín  dalšího  zasedání  výběrového  orgánu  MAS
-úterý  20.3.  20is  od  17  h.  v  kanceláři  MAS.

(5  pro,  0 proti, 0 zdržel se)  = ScAvá/eno
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

IČ:  27005577
Kancelář  MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška
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3)   Na   závěr  jednání   předsedkyně  Výběrové   komise   poděkovala   všem   přítomným   za
účast a  v  17:40  h.  ukončila ].ednání.

V  Dobrušce  dne  14.  března  2018

Zapsal:

Ing.  Tomáš Vidlák

Ověřovatelé:

Mgr.  Jana  Mervartová Ing.  Lenka

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

Kancelář MAS:  Opočenská  436,  518  01  Dobruška

vrtečková


