Programovací období 2014-2020

ZÁPIS
ze zasedání Výběrové komise MAS Hradecký venkov dne 29. 11. 2016
v zasedací místnosti MÚ Nechanice
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1. Zahájení zasedání
2. Informace o realizaci SCLLD pro území MAS Hradecký venkov 2014-2020
3. Výběrová kritéria pro OPZ
4. Postupy výběru projektů z OPZ
5. Sestavení hodnoticí komise pro projekty OPZ
6. Diskuze, závěr
1.

Zahájení zasedání

Zasedání Výběrové komise MAS Hradecký venkov (dále jen VK) zahájila Obec Libčany,
zastoupená Mgr. Jaroslavou Slavíkovou. Úvodem konstatovala, že z celkového počtu 7 členů
VK je přítomno 5, tudíž zasedání VK je usnášeníschopné.
Paní Mgr. Slavíková seznámila přítomné s navrženým programem zasedání a navrhla paní
Bc. Lenku Idunkovou, zapisovatelkou zasedání a Obec Mokrovousy, zastoupenou paní Janou
Pečenkovou ověřovatelkou zápisu.
Iva Horníková představila expertku pro výběr projektů z OPZ Mgr. Marii Švadlenovou a novou
zaměstnankyni Bc. Elišku Horníkovou, které se za MAS Hradecký venkov, spolu s Mgr.
Jaroslavou Slavíkovou zúčastnily vzdělávacího semináře MPSV v Praze. Dále představila
členy Kontrolní komise Luďka Homoláče, Ph.D. a Ing. Zdeňka Stránského, kteří sledovali
procesy nastavení hodnocení a výběrových kritérií.
USNESENÍ VK 2/1:
Výběrová komise schvaluje program dnešního zasedání, Bc. Lenku Idunkovou, zapisovatelkou
a Obec Mokrovousy, zastoupenou paní Janou Pečenkovou ověřovatelkou zápisu z dnešního
zasedání.
HLASOVÁNÍ: PRO: 5
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
2.

Informace o realizaci SCLLD pro území MAS Hradecký venkov 2014-2020

Manažerka MAS Bc. Iva Horníková, informovala členy VK, že byla schválena Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký venkov 2014-2020. V čase,
který předcházel schválení Strategie, započala kancelář MAS s přípravou Výzvy č. 1
z Operačního programu Zaměstnanost. Důvodem je připravenost MPSV, které vyzvalo MAS
Hradecký venkov k informační schůzce v Praze, kde nám bylo sděleno, že naše MAS je dle
vypracované SCLLD a dalších předložených dokumentů připravena k vyhlášení první výzvy
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a zahájení čerpání dotací. Vzhledem k této skutečnosti jsme přehodnotili plán výzev a začali
intenzivně se zaměstnanci MPSV komunikovat a připravovat vlastní výzvu, její přílohy a další
dokumentaci k administraci první výzvy v období 2014-2020.
Na základě těchto skutečností zahájila kancelář MAS propagaci této výzvy, všem starostům na
území MAS a členům MAS byly rozeslány základní informace o připravované výzvě. Dále
byli osloveni potenciální žadatelé, jejichž projektové záměry jsou shromážděny v zásobníku
projektů MAS. Proběhla řada osobních setkání s potenciálními žadateli, kde jim byl již
představen systém MS2014+, ve kterém se budou žádosti připravovat, obsah žádosti o dotaci,
povinné přílohy apod.
Paní Horníková také připomněla, že na webových stránkách www.mashradeckyvenkov.cz jsou
zveřejňovány informace vztahující se k novému programovému období 2014-2020, k jednání
orgánů MAS a realizaci programu LEADER v rámci SCLLD MAS Hradecký venkov.
USNESENÍ VK 2/2:
VK bere na vědomí informace o realizaci SCLLD MAS Hradecký venkov.
HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
3.

Výběrová kritéria pro OPZ

Manažerka MAS Bc. Iva Horníková představila podrobně materiály – text výzvy, interní
postupy, etický kodex, tabulky pro formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti a věcné
hodnocení k Výzvě č. 1 z OPZ. Dále předložila návrh výběrových kritérií.
USNESENÍ VK 2/3:
VK schvaluje výběrová kritéria a etický kodex pro 1. výzvu z Operačního programu
zaměstnanost MAS Hradecký venkov.
HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
4.

Postupy výběru projektů z OPZ

Mgr. Marie Švadlenová v rámci své prezentace podrobně představila přítomným postupy pro
výběr projektů z OPZ.
Mgr. Marie Švadlenová zdůraznila VK potřebu nastudovat příručku „Pracovní pomůcka pro
MAS“. Paní Horníková vysvětlila přítomným jednotlivé pojmy na konkrétních příkladech.
Dále vysvětlila, co jsou deskriptory a jaký je systém bodového hodnocení.
Paní Švadlenová poskytla doplňující informace k pracovní verzi projektu z Mostecka, který byl
členům komise předem rozeslán elektronickou poštou. Na tomto příkladu také představila
tabulku „Aspekty kvality projektu“, kterou budou členové hodnoticí komise vyplňovat. Dále
seznámila členy komise s kompetencemi hodnotitele a upozornila, že „Příručka hodnotitele“ je
ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
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Dále poskytla bližší informace k hodnocení rozpočtů hodnocených projektů. Výběrová komise
bude mít pro hodnocení k dispozici tabulku obvyklých cen pořizovaného vybavení a mzdových
tarifů pro jednotlivé profese.
Paní Slavíková vznesla dotaz, zda bude možné vyzvat případného žadatele k doplnění projektu.
Byl zodpovězen paní Horníkovou, že to bude možné. Žadatelé budou vyzváni k doplnění
a teprve v případě, že ve stanovené lhůtě nedoloží potřebné doplňující podklady, bude jejich
projekt vyřazen. Dále se dotazovala, kdo bude následně o projektu rozhodovat. Paní Horníková
informovala, že závěrečné ověření způsobilosti projektu provede říiící orgán, tj. MPSV.
Paní Pečenková vznesla dotaz, zda by byl podpořen projekt, na který by připadla jen část
zbývající alokace. Paní Horníková odpověděla, že takový projekt bude muset být podán znovu
v další výzvě MAS.
USNESENÍ VK 2/4:
VK schvaluje postupy pro výběr projektů v rámci Výzvy č. 1 z OPZ.
HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
5.

Sestavení hodnoticí komise pro projekty OPZ

Mgr. Jaroslava Slavíková vznesla dotaz ke členům VK, zda mají všichni přítomní zájem se
účastnit výběru projektů. Mgr. Hana Pekárková se pro střet zájmu vzdala hodnocení projektů
ve Výzvě č. 1 z OPZ.
USNESENÍ VK 2/5:
VK bere na vědomí sestavení hodnoticí komise.
HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
6.

Diskuse, závěr

V diskusi nebyly vzneseny žádné příspěvky.
Předsedající ukončila jednání v 17.30 hodin.
V Nechanicích dne 29. 11. 2016
Zapsala: Bc. Lenka Idunková
Zápis ověřila: Obec Mokrovousy
zastoupená Janou Pečenkovou
Obec Libčany
zastoupená Mgr. Jaroslavou Slavíkovou
předseda Výběrové komise
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