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zÁpls
ze zasedání Výběrové komise MAS dne 16.2. 2017
konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)
P;/'fomn/... dle prezenční listiny

Program/.ednán/'..

1) Schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů
2) Volba předsedy Výběrové komise
3) Hodnocení projektů ve výzvě na Prorodinná opatření (OPZ)

4) Hodnocení projektů ve výzvě v PRV

5) Závěr
Zap/.sovafe/.. Ing. Tomáš Vidlák

Ovéřovaťe/é,' Vít Klouček, Dis., Ing. Lenka Čtvrtečková

Průběh iednání:
1) Vedoucí zaměstnanec strategie CLLD zahájil jednání v 16 hodin. Na úvod přivítal

všechny

přítomné

a

konstatoval,

že

Výběrová

komise je

usnášeníschopná.

Přítomní členové následně schválili program jednání, zapisovatelem jmenovali lng.
Tomáše Vidláka a ověřovateli Víta Kloučka, Dis. a lng. Lenku Čtvrtečkovou.

Usnesení č. VK-16-02-17/OO1

\,++

Výběrová komise MAS POHODA venkova schvaluje navržený program jedhání.
Hlasování= PRO - 9, PROTI - 0, Zdržel se - 0. SCHVÁLENO.

2) Poté vedoucí zaměstnanec strategie CLLD vyzval přítomné k podávání návrhů na

předsedu/předsedkyni Výběrové komise. Na tento post byla navržena ing. Petra
Zilvarová, která s touto nominací souhlasila. Následně proběhlo hlasování a lng.
Petra Zilvarová byla jednohlasně zvolena předsedkyní Výběrové komise.

Usnesení č. VK-16-02117/002
Výběrová komjse MAS POHODA vehkova volí předsedkyní Výběrové komise lng.
Petru Zilvarovou.
H[asování: PRO -9, PROTI -0, Zdržel se - 0, SCHVÁLENO.
3) Vdalším bodě jednání vedoucí zaměstnanec strategie CLLD přítomné seznámil

s aktuálním stavem výzvy na Prorodinná opatření z OPZ. Bylo konstatováno, že
termín příjmu žádostí končí v pátek 17.2. 2017 a MAS dle poskytnutých konzultací

očekává maximálně 6 předložených žádostí o podporu. V zápětí přítomné seznámil

se základními požadavky na hodnocení žádostí z této výzvy:
•
hodnocení nemusí provádět celá Výběrové komise, může být Programovým
výborem jmenována Hodnoticí komise, která musí mít alespoň 5 členů, aby
byla

splněna

podmínka

usnášeníschopnosti

výběrového

příčemž počet členů musí být lichý,

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Ič: 27005577
Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška
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•

složení Hodnoticí komise musí splňovat podmínku, že veřejný sektor ani

•

žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49°/o hlasovacích práv,
při zahájení věcného hodnocení proběhne 1. zasedání Hodnoticí komise, na

•

kterém proběhne seznámení s hodnoticími kritérii a postupy,
ke každé žádosti o podporu si MAS jako podklad pro hodnocení nechá

zpracovat odborný externí posudek, na základě kterého Hodnoticí komise
MAS na svém druhém zasedání rozhodne o výsledném bodovém zisku

•

hodnocených projektů,
na závěr věcného hodnocení proběhne 2. zasedání Hodnoticí komise, kde

budou jednotlivé žádosti o podporu obodovány a bude vytvořen seznam
projektů v pořadí podle počtu bodů.

Na základě toho proběhla debata mezi členy Výběrové komise, ze které vzešel
návrh na složení Hodnoticí komise v níže uvedeném složení. Tento návrh bude

předložen Programovému výboru ke schválení:
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Sektor

Zájmová skupina

Lukáš Bartoš

OBEC SLAVOŇOV

1 Základni' vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce

Veřejný

lng. Jaroslav Bašek

OsvČ

3 Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a

Soukromý

péče o krajinu a profesni' vzdělávání

Mgr. Jana Mervartová

fyzická osoba

1 Základní vybavenost obci', veřejná správa a spolupráce

Veřejný

Bc. Michaela Zemanová

fyzická osoba

2 Služby pro obyvatele a návštěvniky vč. cestovního ruchu

Soukromý

lng. Petra Zilvarova

fyzická osoba

2 Služby pro obyvatele a návštěvni'ky vč. cestovního ruchu

Soukromý

Veřejný sektor 40% (2 členové z 5)

Složení dle sektorů:

Soukromý sektor 60% (3 členové z 5)
1 Základni' vybavenost obci', veřejná správa a spolupráce 40% (2 členové z 5)

Složení dle zájmových skupin..

2 Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovni`ho ruchu 40% (2 členové z 5)

3 Zemědělské a nezemědělské podnikáni', zaměstnanost, lesnictvi' a péče o krajinu a
profesní vzdělávání 20% (i člen z 5)

Poté

proběhla

debata

kjednotlivým

termínům

zasedání

Hodnoticí komise

a

věcného hodnocení, přičemž schváleny byly tyto termíny:
•

středa 8.3. 2017 od 16 h.1. zasedání Hodnoticí komise,

•

středa 29.3. 2017 od 16 h. 2. zasedání Hodnoticí komise,

•

věcné hodnocení bude probíhat od 8. do 29.3. 2017, přičemž nejpozději do
22.3. 2017 budou členům Hodnoticí komise zaslány externí posudky.

Usnesení č. VK116-02117/003

Výběrová komise MAS POHODA venkova schvaluje systém a harmonogram
hodhocení projel(tů ve výzvě na Prorodinná opatření z OPZ,
Hlasování: PFIO -9, PFtoTI -0, Zdržel se - 0. SCHVÁLENO.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Ič: 27005577
Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška
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4) V rámci bodu věnovanému hodnocení výzev v programovém rámci PRV vedoucí
zaměstnanec strategie CLLD informoval, že výzva MAS byla vyhlášena 10.2. 2017
a příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 10. do 24.3. 2017 v kanceláři MAS. Dle

účasti na semináři k výzvě se očekává velký zájem o tuto výzvu. V rámci debaty
byl stanoven harmonogram věcného hodnocení ve výzvě PRV:
•
středa 26.4. 2017 od 16 h.1. zasedání Výběrové komise,
•

středa 17.5. 2017 od 16 h, 2. zasedání Výběrové komise,

•

každá žádost o dotaci bude hodnocena dvěma hodnotiteli vtermínu od
27.4. 2017 do 12.5. 2017.

Usnesení č. VK-16-02117/004
Výběrová komise MAS POHODA venkova schvaluje harmonogram projektů ve
Výzvě z pRV.

.+,asování: pRo _ 9, pROTi -o, Zdržel se -Oi scHVÁLEN°.

5) Na závěr jednání nově zvolená předsedkyně Výběrové komise poděkovala všem
přítomným za aktivní účast a v 16:55 h. ukončila jednání.

V Dobrušce dne 16. února 2017

Zapsal:

L/_lšš_N
Ing. Tomáš Vidlák

Ověřovatelé:

Ing. Lenka

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
IČ: 27005577
Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška

ečková

EEffiHffiE+ffigÉr#E=:ffiE##%EH#fi
ji`i

Í

3 t

r] á

.Ť

u € tffl

i

#

R ia

p (

Íi

,ií

PREZENČNÍ LISTINA
ze zasedání Výběrové komise MAS dne 16.2. 2017
konaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)
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Podpis

Sektor

Zájmová skupina

Subjekt

Jméno a příjmení

^7

y

L\r

Lukáš Bartoš

OBEC SLAVOŇOV

1 Vybavenost obcí

Veřejný

lng. Jaroslav Bašek

OsvČ

3 Podnikání

Soukromý

#

--,

lng. Lenka Čtvrtečková

LABRIS, s.r.o.

3 Podnikání

Soukromý

lng. Milan Holinka

SH ČMS -Sbor dobrovolných

2 Služby

Soukromý

2 Služby

Soukromý

.

.-.

.

í``\

hasičů Nový Hrádek

Vít Klouček, Dis.

SH ČMS -Sbor dobrovolnýchhasičůOlešnicevOrlickýchhorách

\
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Mgr. Jana Mervartová

fyzická osoba

1 Vybavenost obcí

Veřejný

Kamil Tomek

OsvČ

3 Podnikání

Soukromý 1

Bc. Michaela Zemanová

fyzická osoba

2 Služby

Soukromý

lng. Petra Zilvarova

fyzická osoba

2 Služby

Soukromý

Á'.k
•

lng. Tomáš Vidlák
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vedoucí zaměstnanec strategie CLLD
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Vvsvětlivkv:
1 Vybavenost obcí = zájmová skupina Základní vybavenost obci', veřejná správa a spolupráce
2 Služby = zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. cestovního ruchu

3 Podnikáni' = zájmová skupina Zemědělské a nezemědělské podnikáni', zaměstnanost, lesnictvi' a péče o krajinu
a profesní vzdělávání

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Ič: 27005577
Kancelář MAS: Opočenská 436, 518 01 Dobruška
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