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lntegrovaný regionálni. operačni. program

zÁpls
ze zasedání Výběrové komise MAS dne 20[6, 2017
kohaného v kanceláři MAS (Opočenská 436, Dobruška)
Přy't.omr}/... dle prezenční listiny

Program/.eďnán/','

1) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Informace k hodnocení Žádostí o podporu ve výzvě IROP 1
3) Podpis Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či

výběru projektů
4) Předání podkladů k hodnocení žádostí o dotaci ve výzvě iROP 1

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

ověřovafe/é.. Ing. Jaroslav Bašek, Bc. Michaela Zemanová

Průběh Éedháhí:
1) Předsedkyně Výběrové komise zahájila jednání v 16 hodin.

všechny

přítomné

Následně představila

a

konstatovala,

že Výběrová

program jednání,

který byl

Na úvod

komise je

přivítala

usnášeníschopná.

přítomnými členy schválen.

Zapisovatelem dnešního jednání byl určen lng. Tomáš Vidlák, ověřovateli lng.
Jaroslav Bašak a Bc. Michaela Zemanová.

Usnesent': Výběrová komise schvaluje program dnešního jednání.

(9 pro, 0 proti, 0 zdržel se) = Schvá/eno
2) Poté vedoucí zaměstnanec strategie CLLD seznámil přítomné se všemi podklady

potřebnými k provedení věcného hodnocení projektů ve výzvě iROP 1 - Podpora
kulturního a přírodního dědictví 1. Bylo konstatováno, že do této výzvy byla
předložena pouze jedna žádost o podporu žadatele JOSEPH MICHAEL BARTON
DOBENINA. členové Výběrové komise byli seznámeni sjednotlivými kritérii pro

věcné hodnocení a s dalšími podmínkami týkajícími se hodnocení projektů.
3) Následně byli přítomní členové vyzváni k`b~+ostudování textu Etického kodexu

osoby podílející se na hodnocení či výběru projektů předložených na základě
výzvy Místní akční skupiny, které poté podepsali.
4) V rámci předposledního bodu byli losem vylosováni dva hodnotitelé, kteří budou

provádět věcné hodnocení předloženého projektu.

Těmto hodnotitelům byly

předány všechny
materiály společně
spředloženými
Žádostmi
o
podporu
v elektronické podobě. Zároveň byl schválen termín zasedání Výběrové komise čtvrtek 29.6. 2017 od 16 h. v kanceláři MAS.
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Usnesení.' Výběrová komise schvaluje termín dalšího zasedání výběrového orgánu MAS
-čtvrtek 29.6, 2017 od 16 h, v kanceláři MAS.

(9 pro, 0 proti, 0 zdržel se) = Schvá/eno
5) Na závěr jednání předsedkyně Výběrové komise poděkovala všem přítomným za
účast a v 16:55 h. ukončila jednání.

V Dobrušce dne 20. června 2017

Zapsal:

+ř= M
Ing. Tomáš Vidlák

Ověřovatelé :

Bc. Michaela Zemanová
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IČ: 27005577
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