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Datum zasedání:

čas zasedání:

Místo zasedání:

Přítomni:

9. 4. zotg

15:00 - 18:00

školící místnost statku Bernard, královské poříčí

dle prezenční listiny (přítomno 13 z 20 členů)

dále přítomné: M8r. Michaela Polláková (manažer Programového rámce PRV),

Mgr. Anna M, Schrócková (manažer SCLLD}

Jednání výběrové komise proběhlo k výzvě:

. výzva č. 3 PRV MAS Sokolovsko

1) Úvod - schválení programu, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Jednání bylo zahájeno V 15.00 hodin konstatováním usnášeníschopnost; Výběrové komise. Za

zapisovatele byla navržena Anna M. Schrócková, za ověřovatele Robert Pisár.

Následovalo schválení programu, který byl součástí pozvánky zaslané členům Výběrové komise
předem elektronicky. Mgr. Polláková upřesnila obsah jednotlivých bodů jednání, Výběrová komise
hlasovala o níže uvedeném programu jednání a navrženém zapisovateli a ověřovateli zápisu.

Program jednání Výběrové komise dne 9, 4. 2019:

1) tlvod - schválení programu jednání, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

2) Věcné hodnocení projektů podaných ve 3. Výzvě PRV

a. lnformace o Výzvě č.3 PRV

b. lnformace k hodnocení projektů, preferenční kritéria

c. Přidě|ení projektů hodnotitelům losem

d. Samostatné hodnocení projektů a bodové ohodnocení

e. Sestavení long listu

f. Schválení long listu

NáVrh usnesení:

Výběrová komise MAs Sokolovsko schvaluje výše uvedený program jednání a určuje zapisovatele
jednáníAnnu M. schróckovou a ověřovatele zápisu Roberta Pisára.

Zápis z iednání VÝběrové komise MAS Sokolovsko o.p.s.
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VÝsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky. Přítomno 13 z 20 členů.

Pro: 12 hlasů proti: 0 hlasů. zdržel se: 1 hlas

Usnesení č. l/1/2019/VK:

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje výše uvedený program jednání a určuje zapisovatele
jednání Annu M. Schróckovou a ověřovatele zápisu Roberta Pisára.

2) Věcné hodnocení projektů podaných v 3. výzvě PRV
a. lníormace o v!ýzvě č. 3 PRV

Členové Výběrové komise byli seznámeni s v,ý,zvou č. 3 PRV MAS Sokolovsko - v této
vizvě byly vyhlášeny 4 fiche, zájem byl o 2 fiche -Fichi č. 5 Podpora jiného drobného
podnikání a Fichi č. 7 Spolupráce subjektů v zemědělství a zpracování zemědělských
produktů. Celkem podáno do 3. výzvy 11 projektů, u nichž proběhla administrativní
kontrola a kontrola přijatelnosti. U žádného projektu nebyla ukončena administrace,

b. lnformace k hodnocení projektů, preferenční kritéria
Členům Výběrové komise byla prezentována jejich úloha při věcném hodnocení
žádostí 3. \^ýzW PRV. Byli informováni o skutečnosti, že žádosti budou hodnotit na

místě dle předem stanovených preferenčních kritéri' které jsou součástí žádosti a za

které si také žadatelé samostatně přidělovali body. Výběrové komisi byla představena
jednotliVá preferenční kritéria.

c, Přidělení projektů hodnotitelům losem
Jednotliví členové Výběrové komise si následně losovali projekty k hodnocení, tak aby
byla zajištěna jejich objektivita a nepodjatost.

d. samostatné hodnocení projektŮ a bodové ohodnocení
Po rozlosování projektů, byl dán hodnotitelům prostor pro samostatné studium
Žádostí o dotaci a přiložených příloh a následnému bodovému ohodnocení projektů

dle předem stanovených preferenčních kritérií. Každý projekt byl hodnocen 2

hodnotiteli nezávisle na sobě. Hodnocenížádného projektu se nelišilo o více než20%,
proto nebyl třeba 3. hodnotitel, tzv, arbitr. Hodnocení prováděli hodnotitelé do
formuláře, ktený je založen v kanceláři MAS.

e. sestavení lon8 listu
Po bodovém ohodnocení všech žádostí, byly sečteny přidělené body u každého
projektu a následně byl sestaven tzv. long list rozdělený dle jednotli\^ých fichí. V long

listu byly projekty seřazeny sestupně dle nejvyššího počtu dosažených bodů. Všechny
projekty splnily minimální hodnotu 40 bodů a byly zařazeny do |ong listu.

f. Schválení long listu
Členové Výběrové komise byli seznámeni se sestavenými long listy a ve stručnostijim
byly představeny jednotlivé projekty. Následně byli vyzváni k hlasování o návrhu

schválení long listu pro jednotlivé fiche v předložené podobě.
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Návrh usnesení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje výsledný long list žádostí podaných v rámciVýzvy č. 3 PRV
pro Fichi 5 Podpora jiného drobného podnikánív předložené podobě.

VÝsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro: 13 hlasů proti: 0 hlasů zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č, 2/1/2019/VK:

Výběrová komise MA§ Sokolovsko schvaluje long list pro Fichi 5 v předložené podobě.

NáVrh usnesení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje \^ýsledný long list žádostí podaných v rámciVýzvy č. 3 PRV
pro Fichi 7 spolupráce subjektů v zemědělství a zpracování zemědělských produktů v předložené
podobě.

Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky.

Pro: 11 hlasů proti: 0 hlasů zdržel se: 2 hlasy

Usnesení č. 3/1/2019/VK:

Výběrová komise MAs sokolovsko schvaluje long list pro Fichi 7 v předložené podobě,

3) Diskuze k PRV, závěr
Na závěr proběhla diskuse k programu rozvoje venkova pro příští rok a ve stručnosti byly členům
VK nastíněny chystané změny v oblasti vlízev PRV přes MAS Sokolovsko.

Jednání bylo ukončeno v 18 hodin.

V Královském Poříčí, dne 9. 4. 2019

Zapsala: Anna M. schrócková ......

Ověřil: Robert Pisár

Předseda Výběrové komise: Vladimír

Příloha č. 1: Long list pro Fichi 5 sestavený Výběrovou komisídne 9.4. 2019

Příloha č. 2: Long list pro Fichi 7 sestavený Výběrovou komisí dne 9. 4. 2019
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Příloha č. 1 : Long list pro Fichi 5 se§tavený Výběrovou komisí dne 09. 04. 2019 - 3. výzva PRV MAS Sokolovsko

EVROPSKÁ UN|E
Evropský fond pro regionální rozvoj
lntegrovaný regionální operační program

F'iche 5 Podpora jiného drobného podnikáni

5 2019-078-003_005-016 Vybavení autodílny staré sedlo 72

5 2019_078_003-005-010 Rozšíření a modernizace strojového vybavení firmy SVataVa 69

5 2019-078-003-005_012 Rozšířen í vybaven í spoIečnosti LešeníTrubač s. r.o. SVataVa 69

5 2019-078_003-005-013 Modernizace vozového parku TlSYSTEMS s.r.o. SVataVa 69

5 2019_078-003-005-005 Občerstvení (Hospůdka) u Ša balků/odpočin kové místo s občerstvením Dasnice Dasnice 68

5 2019-078_003-005-003 Automobil pro rozvoj stavební činnosti Sokolov 65

5 2019_078_003_005-008 Modernizace provozu firmy Sokolov 65

5 2019_078_003_005-011 Pořízení technologie lll. etapa - AZUS Březová s.r.o. SVataVa 54

5 2019-078-003-005-007 Nové strojní vybavení prádelny sVataVa 52

5 2019_078_003-005-009 BAUPORT - podpora vybaveníspolečnosti - 3. etapa Březová 4I
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Příloha č. 2: Long list pro Fichi 7 sestavený Výběrovou komisí dne 09. 04.2019 -3.výzva PRV MAS Sokolovsko

evRopsxÁ uNte
Evropský fond pro regionální rozvoj
lntegrovaný regionální operační progtttm

Fiche 7 Spo|upráce subjektů v zemědělství a zpracování zemědělských produktů
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MAssokolovsko o. p,5-, Nám. Míru 230,356 01 Březová

výběra,!ý
výběrovó komise

výzva č.3 PRv MAs sokóloýsko
královské poříčI

09.04.2019
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