ZÁPIS
Z PROŠKOLENÍ VÝBĚROVÉ KOMISE
MAS Hradecký venkov dne 10. března 2020 od 15 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Nechanice

PROGRAM ZASEDÁNÍ:
1. Zahájení zasedání
2. Proškolení výběrové komise k výzvě č. 7 MAS Hradecký venkov – IROP – Komunitní
centra a výzvě č. 8 MAS Hradecký venkov – IROP – Vzdělávání
3. Určení hodnotitelů
4. Podpis etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru
5. Diskuze, různé

1. Zahájení zasedání
Zasedání zahájila předsedkyně Výběrové komise Mgr. Jaroslava Slavíková a konstatovala,
že je přítomno 10 členů VK a tudíž je komise usnášeníschopná. Zapisovatelkou zasedání
navrhla paní Janu Štěpánkovou a ověřovatelem zápisu paní Janu Pečenkovou, zastupující
Obec Mokrovousy.

USNESENÍ VK:
Výběrová komise schvaluje program dnešního zasedání, zapisovatelku zápisu Janu
Štěpánkovou a ověřovatele zápisu Janu Pečenkovou, zastupující Obec Mokrovousy.
HLASOVÁNÍ: PRO: 10 PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2. Proškolení výběrové komise k výzvě č. 7 MAS Hradecký venkov – IROP –
Komunitní centra a výzvě č. 8 MAS Hradecký venkov – IROP - Vzdělávání
Výběrová komise byla dle Interních postupů MAS Hradecký venkov pro implementaci SCLLD,
Operační program IROP proškolena Janou Štěpánkovou, vedoucí zaměstnankyní pro realizaci
CLLD.


u žádostí o podporu, které splní kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti, provede
Výběrová komise, věcné hodnocení; věcné hodnocení se provádí dle kritérií

stanovených ve výzvě MAS do 30 pracovních dnů od ukončení kontroly přijatelnosti a
formálních náležitostí;


cílem věcného hodnocení je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem k naplňování
věcných cílů Strategie CLLD a IROP a umožnit srovnání projektů podle jejich bodového
hodnocení;



věcné hodnocení provádějí výhradně členové Výběrové komise MAS, kteří nejsou ve
střetu zájmů a zavázali se podpisem Etického kodexu;



členové Výběrové komise MAS, kteří jsou v jakémkoli střetu zájmů, se neúčastní
procesu hodnocení projektů v dané výzvě;



jednání Výběrové komise MAS probíhá dle aktuálního Jednacího řádu Výběrové
komise, který je vždy zveřejněn na internetových stránkách MAS;



projekt je přidělen k ohodnocení tříčlenné skupině hodnotitelů a je určen zpravodaj;



projekty jsou rozděleny předsedkyní VK Mgr. Jaroslavou Slavíkovou mezi jednotlivé
hodnotitele tak, aby nedošlo ke střetu zájmů;



po přidělení projektů hodnotitelé provádějí hodnocení projektů nejpozději do 15
pracovních dnů, a to vyplněním Kontrolního listu pro věcné hodnocení;



ke každému kritériu uvádějí hodnotitelé jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku
hodnocení;



vyplněný Kontrolní list věcného hodnocení daného projektu je dohodou tří hodnotitelů
a bude odevzdán předsedovi Výběrové komise nejpozději 1 pracovní den před
jednáním VK k dané výzvě;



toto hodnocení bude podkladem pro projednání bodování a hlasování Výběrové
komise.

USNESENÍ VK:
Výběrová komise bere na vědomí informace k hodnocení projektů v rámci výzev č. 7 MAS
Hradecký venkov – IROP – Komunitní centra a č. 8 MAS Hradecký venkov – IROP –
Vzdělávání.
HLASOVÁNÍ: PRO: 10 PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3. Určení hodnotitelů
Předsedající Ing. Slavíková navrhla rozdělení přijatých projektů hodnotitelů ve výzvě č. 8 MAS
Hradecký venkov – IROP – Vzdělávání:
Žadatel: Obec Libčany
Projekt:
Zpravodaj/hodnotitel: František Bárta
Hodnotitelé: MUDr. František Hošek, Oliva Gabrielová

Žadatel: Obec Lhota pod Libčany

Projekt:
Zpravodaj/hodnotitel: Jana Pečenková
Hodnotitelé: Aleš Krátký, Zuzana Chalupová
Vzhledem k tomu, že u Výzvy č. 7 MAS Hradecký venkov – IROP – Komunitní centra byla
Změnou prodloužena lhůta k podávání žádostí o dotaci do 30. 3. 2020, předsedající Mgr.
Slavíková navrhla, že rozdělení přijatých projektů hodnotitelům provede paní Jana Štěpánková
po ukončení výzvy a rozešle hodnotitelům podklady k hodnocení.
USNESENÍ VK:
VK souhlasí s navrženým rozdělením projektů mezi jednotlivé hodnotitele.
HLASOVÁNÍ: PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4. Podpis etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru
Předsedkyně Výběrové komise Mgr. Jaroslava Slavíková požádala přítomné, aby hodnotitelé
před zahájením hodnocení uvedli, zda nejsou jako osoby podílející se na hodnocení ve střetu
zájmů a zároveň hodnotitele přijatých projektů podepsali Etický kodex před zahájením
hodnocení.
USNESENÍ VK:
VK bere na vědomí, že všichni členové, podílející se na výběru projektů podepsali Etický
kodex.
HLASOVÁNÍ: PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

V Nechanicích dne 10. 3. 2020
Zapsala: Bc. Jana Štěpánková

Ověřila: Jana Pečenková, zastupující Obec Mokrovousy

Mgr. Jaroslava Slavíková
Předsedkyně Výběrové komise

