Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podchlumí, z.s.
4.5.2018, 15:30, Holovousy
Přítomni:
dle prezenční listiny
Program:
1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele
2. Informace k hodnocení přijatých projektů OPZ z výzev MAS z listopadu 2017
3. Závěr

1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele
Předsedkyně Výběrové komise přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala
usnášeníschopnost Výběrové komise, zastoupení veřejného sektoru i zájmových skupin nižší než 49%,
seznámila přítomné s programem a v řádném termínu zahájila jednání. Zapisovatelkou byla určena Ing.
Petra Štěpánková, ověřovatelkou Bc. Monika Benešová a Lenka Šedivá DiS.
Proběhlo hlasování:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 1: Výběrová komise schvaluje program jednání, zapisovatele Ing. Petra Štěpánková
a ověřovatele zápisu Bc. Monika Benešová a Lenka Šedivá DiS.

2. Seznámení s podklady k věcnému hodnocení projektů ve 1. výzvě OPZ s názvem
„1.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí - Prorodinná opatření“ a ve 2. výzvě OPZ s názvem
„2.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí_SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ“
Ing. Lucie Hronová seznámila přítomné se všemi podklady potřebnými k provedení věcného hodnocení
projektů ve 1. výzvě OPZ s názvem „1.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí - Prorodinná opatření“ a ve 2. výzvě
OPZ s názvem „2.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí_SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ“.
Konstatovala, že do 1. výzvy OPZ zaměřené na prorodinná opatření byly předloženy dvě žádosti o
podporu a do 2. výzvy OPZ zaměřené na sociální služby a sociální začleňování také dvě žádosti o
podporu. U čtyřech výše uvedených přijatých žádostí o podporu výzev OPZ proběhla kontrola
přijatelnosti a formálních náležitostí a byla splněna kritéria tohoto hodnocení přijatelnosti a formálních
náležitostí. Členové Výběrové komise byli seznámeni s jednotlivými kritérii pro věcné hodnocení a s
dalšími podmínkami (např. využitím referenčních dokumentů a odůvodněním hodnocení) pro správné
hodnocení projektů. Členové Výběrové komise byly taktéž informováni, že pro věcné hodnocení budou
disponovat podpůrným hodnocením zpracované osobou s odborností v oblasti zaměření projektu,
přičemž toto podpůrné hodnocení nepředstavuje pro Výběrovou komisi MAS žádné omezení ve věci
provádění věcného hodnocení.

Následně byli přítomní členové Výběrové komise seznámeni s textem Etického kodexu osoby podílející
se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OZP předložených na základě výzev Místní akční skupiny.
Tento dokument všichni přítomní pečlivě prostudovali a poté podepsali.
Pouze za přítomnosti vedoucího zaměstnance SCLLD a předsedkyně Výběrové komise byli vylosováni
ke každé žádosti o podporu tři hodnotitelé, kteří budou provádět věcné hodnocení předložených
projektů. Těmto hodnotitelům byly v elektronické podobě předány všechny materiály společně s
předloženými žádostmi o podporu.

1. Závěr
Na závěr jednání předsedkyně Výběrové komise poděkovala všem přítomným za účast a ukončila
jednání.

V Holovousích dne 4. 5.2018

Zapsala: Ing. Petra Štěpánková

………………………………….

Ověřila: Bc. Monika Benošová

………………………………….

Lenka Šedivá, DiS.

………………………………….

