Zápis z jednání Výběrové komise MAS Podchlumí, z. s.
22.5.2018, 15:30, Holovousy
Přítomni:
Dle prezenční listiny přítomni: Ing. Jitka Koubková, , Mgr. Michal Trousil, Ph.D., Ing. Tomáš Gabriel,
Podzvičinsko, z.s. (zastoupeno Bc. Monikou Benešovou), ZEAS Podhorní Újezd, a.s. (zastoupený Ing.
Petrou Soukupovou), obec Úhlejov (zastoupena Lenka Šedivá, DiS.).
Nepřítomni: město Miletín (zastoupeno Bc. Miroslavem Noskem).
Program:
1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele
2. Informace k hodnocení žádostí přijatých projektů z Operačního programu Zaměstnanost výzev
MAS Podchlumí, z. s. z listopadu 2017 - 1. a 2. výzva OPZ
3. Věcné hodnocení „1.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí - Prorodinná opatření“
4. Věcné hodnocení „2.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí_SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ
ZAČLEŇOVÁNÍ“
5. 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.
Lucie Hronová, ověřovateli Bc. Monika Benešová a Ing. Tomáš Gabriel.
Proběhlo hlasování:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 1: Výběrová komise schvaluje program jednání, zapisovatele Ing. Lucii Hronovou
a ověřovatele zápisu Bc. Monika Benešová a Ing. Tomáš Gabriel.

2. Informace k hodnocení žádostí přijatých projektů z Operačního programu Zaměstnanost
výzev MAS Podchlumí, z. s. z listopadu 2017 - 1. a 2. výzva OPZ
Ing. Lucie Hronová seznámila přítomné s průběhem hodnocení projektů v 1. výzvě Operačního
programu Zaměstnanost (dále OPZ) zaměřené na prorodinná opatření. Do této výzvy byly předloženy
dvě žádosti o podporu, přičemž obě žádosti splnily kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti.
K oběma žádostem, které splnily kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí, byli za přítomnosti
vedoucího zaměstnance SCLLD a předsedkyně Výběrové komise dne 4. 5. 2018 vylosováni příslušní
hodnotitelé, kteří provedli věcné hodnocení předložených projektů do kontrolních listů. Hodnotitelé
následně předložili své vyplněné kontrolní listy kanceláři MAS. Ta zpracovala pro každou žádost o
podporu souhrnnou tabulku s přidělenými body za jednotlivá kritéria. Souhrnná tabulka byla zaslána
jako podklad pro dnešní jednání zaměstnancem kanceláře MAS členům Výběrové komise, kteří mají
podepsaný Etický kodex.
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Všichni přítomní členové Výběrové komise mají podepsaný Etický kodex, ve kterém deklarovali svoji
nepodjatost a neexistenci střetu zájmů k předloženým projektům do 1. výzvy OPZ.
Ing. Lucie Hronová dále seznámila přítomné s průběhem hodnocení projektů v 2. výzvě OPZ zaměřené
na sociální služby a sociální začleňování. Do této výzvy byly předloženy dvě žádosti o podporu, přičemž
obě žádosti splnily kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti.
K oběma žádostem, které splnily kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí, byli za přítomnosti
vedoucího zaměstnance SCLLD a předsedkyně Výběrové komise dne 4. 5. 2018 vylosováni příslušní
hodnotitelé, kteří provedli věcné hodnocení předložených projektů do kontrolních listů. Hodnotitelé
následně předložili své vyplněné kontrolní listy kanceláři MAS. Ta zpracovala pro každou žádost o
podporu souhrnnou tabulku s přidělenými body za jednotlivá kritéria. Souhrnná tabulka byla zaslána
jako podklad pro dnešní jednání zaměstnancem kanceláře MAS členům Výběrové komise, kteří mají
podepsaný Etický kodex.
Všichni přítomní členové Výběrové komise mají podepsaný Etický kodex, ve kterém deklarovali svoji
nepodjatost a neexistenci střetu zájmů k předloženým projektům do 2. výzvy OPZ.
3. Věcné hodnocení „1.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí - Prorodinná opatření“
Na úvod jednání bylo k oběma výše uvedeným výzvám prověřeno složení Výběrové komise pro
hodnocení: celkem přítomno 6 členů ze 6, tzn. nadpoloviční účast = Výběrová komise je
usnášeníschopná. Byla splněna podmínka, že při rozhodování o výběru projektů minimálně 50 % hlasů
náleží partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány.
V rámci věcného hodnocení 1. výzvy OPZ s názvem „1.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí - Prorodinná
opatření“ budou hodnoceny 2 žádosti o podporu, které prošly kontrolou formálních náležitostí a
přijatelnosti. Přítomní s hlasovacím právem byli s žádostmi seznámeni, k hodnocení měli k dispozici
výsledky hodnocení 3 hodnotitelů. Na základě společné diskuse nad výsledky hodnocení bylo
vytvořeno závěrečné hodnocení, o kterém bylo hlasováno

2

Usnesení č. 2: Výběrová komise schvaluje výsledek věcného hodnocení předložených žádostí o podporu v 1. výzvě OPZ s názvem „1.výzva_OPZ_MAS Podchlumí
– Prorodinná opatření“.
Proběhlo hlasování:
Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
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Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3: Výběrová komise schvaluje Seznam žádostí o podporu v 1. výzvě OPZ s názvem „1.výzva_OPZ_MAS Podchlumí – Prorodinná opatření“ po věcném
hodnocení a jejich pořadí dle počtu získaných bodů.
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4. Věcné hodnocení „2.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí_SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ
ZAČLEŇOVÁNÍ“
V rámci věcného hodnocení 2. výzvy OPZ s názvem „2.Výzva_OPZ_MAS Podchlumí_SOCIÁLNÍ
SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ“ budou hodnoceny 2 žádosti o podporu, které prošly kontrolou
formálních náležitostí a přijatelnosti. Přítomní s hlasovacím právem byli s žádostmi seznámeni, k
hodnocení měli k dispozici výsledky hodnocení 3 hodnotitelů. Na základě společné diskuse nad
výsledky hodnocení bylo vytvořeno závěrečné hodnocení, o kterém bylo hlasováno:
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Usnesení č. 4: Výběrová komise schvaluje výsledek věcného hodnocení předložených žádostí o podporu v 2. výzvě OPZ s názvem „2. výzva_OPZ_MAS
Podchlumí_SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ“.
Proběhlo hlasování:
Pro: 6
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proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5: Výběrová komise schvaluje Seznam žádostí o podporu v 2. výzvě OPZ s názvem „2. výzva_OPZ_MAS Podchlumí_SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ
ZAČLEŇOVÁNÍ“ po věcném hodnocení a jejich pořadí dle počtu získaných bodů.
Proběhlo hlasování:
Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
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5. Závěr
Na závěr jednání předsedkyně Výběrové komise poděkovala všem přítomným za účast a v 18:30
ukončila jednání.

V Holovousích dne 22. 5. 2018

Zapsala: Ing. Lucie Hronová

………………………………….

Ověřili: Bc. Monika Benešová

………………………………….

Ing. Tomáš Gabriel
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………………………………….

