Zápis z iednání Vúběrovékomise MAS Sokolovsko o.p.s.

zasedáníl
Čas zasedán í:
Místo zasedání:
Přítomni:
Datum

19. 12.2OI9
1-4:00

-

].7:00

Kulturní dům a multifunkčnícentrumBřezová, Komenského 250

dle prezenčnílistiny (přítomno

1,I z 20 členů)

dále přítomné: Mgr. Zuzana Odvody (manažer Programového rámce OPZ) část jednání k OPZ, Mgr. Anna Maria Schrócková (manažer Programového
rámce OvŽv1,
Jednání výběrové komise proběhlo k výzvám:

r

OPZ výzva

č.

A60/03_16_047{CLLD_L5_01_064

,,Sociální podnikání na územíMAS

Sokolovsko l!I"

t aPZ
.

výzva č. A61/03_16_047{CLLD_L5_01_064

,,Prorodinná opatření na územíMAS

5okolovsko l!I"
Výzva MA§ Sokolovsko o.p.s. - OPŽP

- Realizace sídelnízeleně

1) Úvod - schválení programu, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Jeclnání bylo zahájeno ve 14 hodin konstatováním usnášeníschopnosti Výběrové komise. 7a
zarrisovateie byla navržena Anna Maria Schrócková, za ověřovatele Roberta Pisára.
Následovalo schválení programu, který byl součástípozvánky zaslané členůmVýběrové komise
předem elektronicky. Mgr. Schrócková upřesnila obsah jednotlivých bodů jednání. Výběrová komise
jednala o nížeuvedeném programu jednání a navrženémzapisovateli a ověřovateli zápisu.
Prograrn jednání Výběrové komise dne 29. 5. 2019:

1)
7|
3)

4)
5)
6)

Úvod

- schválení programu jednání, určenízapisovatele

a ověřovatele zápisu

Věcné hodnocení CLLD OPZ pro výzvu A60/ 03_16_047/CLLD_15_01_064 Sociální podnikání
na územíMAs sokolovsko lll
Věcné hodnocení CLLD OPZ pro výzvu A61/ 03_16 _O47 /CLLD_15_01_064 Prorodinná opatření
na územíMAs sokolovsko lll
Školeník systému hodnocenív Programovém rámci OPŽP

Věcné hodnocení, projednání a schválení kontrolních listů k CLLD OPŽP pro výzvu
020_05_18_128/CLLD_15_01_064 Výzva MAS Sokolovsko o.p.s.
zeleně
Projednání a schválení long listu k výzvě OPŽP

-

OPŽP

-

Realizace sídelní
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BY|o ověřeno, zda bude zachována usnášeníschopnost po celou dobu jednání (vylučováníněkterých

ČlenŮ z jednání o některých bodech programu v souvislostí se střetem zájmu v progr. rámci opZ a
oPŽP).
!\ávrh usnesení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje výše uvedený upravený program jednání a určuje
zapisovatele jednání Annu Marii Schróckovou a ověřovatele zápisu Roberta Pisára.
Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky. Přítomno
Pro 11

hlasů

proti 0

hlasů

1_I

z 20 členů.

zdržel se 0 hlasů

Usnesení č. 1/7/2019/VK:

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

2} Věcné hodnoceníCLLD oPZ pro výzvu A60103_16_047lcLLD_l5_01_064
Sociální podnikání na územíMAS Sokolovsko lll
Nfranažerka pro OPZ připomněla přítomným systéin hodnocení v rámci tohoto operačníhorámce,
zopakovala postup věcného hodnocení, a především úlohu výběrové komise v něm.
Dále manažerka zrekapitulovala seznam přijatých žádostído8. výzvy MAS CLLD OPZ. Veškeré podklady

obdrželi členovéVK předem k nastudování.
Dále pak probíhalo samotné věcné hodnocení podané žádosti, z nějž je pořizován zápis ve formě
předepsané ŘO pro OPZ.
Návrh usnesení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje hodnotícítabulky věcného hodnocení k
8. výzvě MAS Sokolovsko OPZ,,Sociálnípodnikání na územíMAS Sokolovsko lll.".
Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky. Přítomno
Pro 11

hlasů

proti 0

hlasů

1,'J,

z 2O členů,

zdržel se 0 hlasů

Usnesení č. 217 l2O!9 lVK:
Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje hodnotící tabulky věcného hodnocení k 8.
výzvě MAS Sokolovsko OPZ,,Sociální podnikání na územíMAS Sokolovsko lll."

OPZ pro výzvu
l 03_16_047 l CLLD _15_01_064
^6t
lll
Prorodinná opatření na územíMAS Sokolovsko

3) Věcné h od noce

n í CLLD

Manažerka zrekapitulovala seznam přijatých žádostí do 9. výzvy MAS CLLD OPZ. Veškeré podklady
obdrželi členovéVK předem k nastudování.

T--;;;l

l**!
it*i
|*li
l_ _]:

]_

MlNlsT§R§TVo

FVRůP§KÁ UNiE
§vropský íbnd pro r§§iůnálni rožvoj
lntegrovaný rcgionální opcrační prcgram

ť§ť#fEi,i""

l

#á

Dále pak probíhalo samotné věcné hodnocení podaných žádostí, z nějž je pořizován zápis ve formě
předepsané ŘO pro OPZ.

Neyrn_u§!§eli
Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje hodnotícítabulky věcného hodnocení k
9. výzvě MAS Sokolovsko OPZ,,Prorodinná opatřenína územíMAS Sokolovsko lll."
Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky. Přítomno 11z
Pro 10 hlasů

proti 1 hlasů

2O členů.

zdržel se 0 hlasů

Usnesení č. 3/7/201,9/VK:

Výběrová komise MAS §okolovsko projednala a schvaluje hodnotícítabulky věcného hodnocení k
9. výzvě MAS 5okolovsko OPZ,,Prorodinná opatření na územíMAS Sokolovsko lll"'

+} Školeník systému hodnocení v Programovém rámci OPŽP
Manažerka Programového rámce ORŽR představila přítomným členůmVýběrové komise proces
postupu hodnocení žádostí o podporu olŽR (formální náležitosti, přijatelnost, věcné hodnocení expertní hodnotitelé, doplnění a schválení věcného hodnocení- Výběrová komise, výběr projektů Programový výbor, závěrečné ověření způsobilosti * ŘO OnŽn1
ČlenovéVK obdrželi před tímto jednáním podklady k prostudování. Jedná se o sestavené návrhy
kontrolních listů k jednotlivým projektům na základě individuálního zpracování expertními hodnotiteli.
Dále obdrželi členovéVK žádost o podporu"

5) Věcné hodnocení, projednání a schválení kontrotních listů k CLLD OPŽP
pro výzvu 020_05_18_128|CLLD_15_01_064 Výzva MAS Sokolovsko
o.p.s,- OPŽP - Reatizace sídelnízeleně
Manažerka Programového rámce OrŽR představila přítomným členůmseznam přijatých žádostí do
výzvy MAS Sokolovsko o.p.s.- OPŽP - Realizace sídelnízeleně. Veškeré materiály byly členům
Výběrove komise elektronicky zaslány před jednání VK.
Dále poté probíhalo věcné hodnocení všech přijatých žádostído výzvy MAS Sokolovsko o.p.s.

-

-

OPŽP

Realizace sídelnízeleně

Návrh usnesení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje bodovánívkritériu č.4 (dopad) u projektu

,,Parkové úpravy v centru obce Jindřichovice" (žadatel obec Jindřichovice,
CZ.O!,4"27 /0.0/O.a/I8_I78/OOIO548)

v hodnotě 10 bodů.

Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky. Přítomno 11,z
Pro 11 hlasů

proti x hlasŮ

Usnesení č. 4l7 l2O!9lYK:

2O členů.

zdržel se x hlasů

reg.

č.
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Výbárová komise MAS §okolovsko projednala a schvaluje bodování v kritériu č. a {dopad) u projektu

,,Parkové Úpravy

v centru obce

CZ.ai.4.27 l 0.a l 0,0 l t8

_l28 l

Jindřichovice" (žadatel obec Jindřichovice, reg.

0OtO548) v hod

n

č.

otě 10 bod ů.

Návt,h usnesení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje kontrolní list u projektu ,,Parkové úpravy v
centru obce Jindřichovice" (žadatel obec Jindřichovice, reg. č. CZ.os,4.27lo.o/o,o/1,8_128/0010548)
s celkovou hodnotou 85 bodů.
Vjgkr.d_e*k

Pro ].1

b!asování: k návrhu nebyly připomínky, Přítomno 11.zZO členů.

hlasů

proti x

hlasů

zdržel se x hlasů

Usnesení č. 5/7/2019/VK:
Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje kontrolní list u projektu ,,Parkové úpravy

v

centru obce Jindřichovice" (žadatel obec Jindřichovice, reg.

č.

CZ.OS,4.27 l 0.0 I 0.0l t8 _128/0010548) s cel kovou hodnotou 85 bodů.

Návrh usnesení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje bodování v kritériu č. 3 (přiměřenost
nákladů) u projektu,,Revitalizace parčíkuul. Wolkerova, Kraslice" (žadatel město Kraslice, reg. č.
CZ"O!. 4 "77 l 0.0 / a.a / B _1,2810010550) v hodnotě 10 bodů.
VÝsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky. Přítomno
Pro

1]_

hlasů

proti x hlasů

1-1-

z 20 členů.

zdržel se x hlasů

Usnesení č. 617 l 2019 lVR:

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje bodování v kritériu č. 3 (přiměřenost
nákladŮ) u projektu ,,Revitalizace parčíkuul. Wolkerova, Kraslice" (žadatel město Kraslice, reg. č.
CZ,Os.4.27 l 0.0 l 0.0 l t8 _128/0010550) v h od notě 10 bod ů.

Návrh usnesení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje bodování v kritériu č. 5 (kvalíta zpracování
žádosti) u projektu ,,Revitalizace parčíkuul. Wolkerova, Kraslice" (žadatel město Kraslice, reg. č.
CZ.OS.4.77 /0.0/0,0/18_128100].0550) v hodnotě 15 bodů.
VÝsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky. Přítomno 1,I z 2O členů.
Pro

_t1

hlasů

proti x hlasů

zdržel se x hlasů

Usnesení č. 7 17 l2O!9lYK:
Výběrová komise MA§ Sokolovsko projednala a schvaluje bodovánív kritériu č. 5 (kvalita zpracování
Žádosti) u projektu ,,Revitalizace parčíkuul. Wolkerova, Kraslice" (žadatel město Kraslice, reg. č.
CZ.Oi.4.27 l 0.0 l 0.0 l !8

_l28 / OO1O550)

v hod

n

otě 15 bodŮ.
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Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje kontrolní list u ,,Revitalizace parčíkuul.
Wolkerova, Kraslice" (žadatel město Kraslice, reg. č, CZ.O!.4.27l0.0/0.0/18_128/0010550) s celkovou
hodnotou 70 bodů.
Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky. Přítomno 1,IzZO členů.
Pro

]_],

proti hlasů

hlasů

zdržel se hlasů

Usnesení č. 8/7/2019/VK:

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje kontrolní list u projektu ,,Revitalizace

parčíku ul.

Wolkerova, Kraslice" (žadatel město Kraslice, reg.

č.

CZ.Oi.4.27 10.0/0.0/18_128/0010550) s ce l kovou hodn otou 70 bod ů.

6) Projednání a schválení long listu

k výzvě

MAS Sokolovsko o.p.s.

- Realizace sídelnízeleně

-

OPŽP

Dlávrh usIresení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko projednala a schvaluje long list
OPŽP - Realizace sídelnízeleně.

k

výzvě MAS Sokolovsko o.p.s.

-

VÝsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky. Přítomno I'J,z2O členů.
Pro

].]-

proti 0 hlasů

hlasů

_Ugne§§!iě,ť7l 20t9l

zdržel se 0 hlasů

Vši

Výběrová komise MA§ Sokolovsko projednala a schvaluje long list k výzvě MAS Sokolovsko o.p.s.
OPŽP - Realizace sídelnízeíeně.

Tím bylo ukončeno jednání k programovému rámci OPZ.
Jednání bylo ukončenov I7 hodin.

V Březové, dne

]_9.

IZ.2OI9

Zapsala:Anna Maria Schrócková
Ověřil: Robert Pisár

....,.......

..

.....,.......-.......

Předseda Výběrové komise: Vladim ír Mikeš...............

Podpísy ostatních přítomných členůVK:
Obec

Bu kova

ny ( N4ircsJev€tr.epe{<)

:,

Mra Gaičan'
o-favl!q

V"l,aWápl

-

],{e§

iSOKoLoVS{ol

hlěsto Loket (Petr Adam
Obec Králorrské Poříčí(Alfred Gebauer):
ept connector, s.r,o. (Martina Pádrová/Tomáš Musíl):

Pavelčáslava:

Z--

Pomoc v nouzi (Robert Pisár):

,r",-7 \

/"/-

(--

TJ Sokol Kraslice (Miloslav Poslední):

Tradičnířemesla_Bernard z.s. ( Hana Bašková)

:

Karel Fiala

lrena Lechanová:
František Bartoň:

Milan Hloušek:
Milan Pokorný:

pí--

7/H2

Přílohy:

Přílohv OPZvýzva č. A60,,Sociální podnikání na územíMAS Sokolovsko" - Zápiszjednánívýběrového
orgánu MAS (Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - věcné hodnocení)
Přílohy OPZ výzva č. A61 ,,Prorodinná opatření na územíMAS Sokolovsko" - Zápíszjednání výběrového
orgánu MAS (Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS - věcné hodnocení)
Long list k výzvě výzvě MAS Sokolovsko o.p.s.

-

OPŽP

-

Realizace sídelnízeleně

6
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RozVoJ ČR

|ntegrovan regionální operačníprogram

Název projektu: reg.č. Cz.O6.4.59/0.0/0.0/15_003/0009315 "Posíleníkapacit CLLD pro MAS Soko|ovsko na období 20L8-2023"
financovanli z lntegrovaného regionálního operačníhoprogramu, specifick,i cíl 4.2,

prezenčnílistina
Kulturní

d

- v, běrová komise

m a multifunkční centrum B ezovó, Komenského 250, B ezovd, 19.12,2079 Čos 14:00 hodin

Název organizace

Jméno a p iimení

tibavské Údolí
ZS 4, ve ejn, sektor

lng. Petra Gajičová

Horníslavkov
ejn, sektor

Mgr. Soňa Kvasničková

ZS 4, ve

Kraslice
ZS 4,

Roman kotilínek

ve ejn, sektor
Loket

ZS 4, ve

ejn, sektor

královské po íčí
ZS 4, ve

lng. Mgr. Petr Adamec

lng. Alfred Gebauer

ejn, sektor

ZS 1, neve ejn, sektor

PhDr. Pavel Čáslava

Podpis

*
*
*

***
***

*
*
*

EVROPSKÁ UN|E
Evropskl fond pro regionální rozvoj
lntegrovan regionální operačníprogram
Název projektu: reg.č. CZ.O6.4.5910.0/0.0/15_003/0009315

zl

@|d;fiftlT"" ##H
"Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2Ot8-2023"

Název organizace

Jméno a p ijmení

ZS 1, neve ejn, sektor

lng. Vladimír Mikeš

Hartenberg z.s.

Bed ich Loos

,amu,

cil 4.2,

Podpis

_,--."}

ZS ]., neve ejn, sektor

Pomoc v nouzi, o,p.s.

Mgr. Robert Pisár

ZS 1, neve ejn, sektor

Mgr. Karel Fiala

Mgr. Karel Fiala

ZS 2, neve ejnt sektor

Tradičníemesla Bernard z.s.
ZS 2, neve ejn, sektor

Mgr. Hana Bašková

Tělocvičná jednota Sokol Kraslice

Miloslav poslední

ZS 2, neve

v

k.

ejn, sektor

ZS 3, neve ejn, sektor

lrena Lechanová

ZS 3, neve ejn, sektor

František Bartoň

Él

*

*
*

***

*

*

*** *

EVRoPSKÁ uNle
Evropsk fond pro regionální rozvoj

Integrovan regionální operačníprogram
"Posíleníkapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 20t8-2O23"
financovanli z lntegrovaného regionálního operačníhoprogramu, specifick'i cíl 4,2,

Název projektu: reg.č. Cz.o6.4.5glo.o/0.0/15_0O3/O0O93].5

Název organizace

Jméno a p ijmení

ejn, sektor

Milan Hloušek

ZS 3, neve ejnt sektor

Vladimír Lokaj

ZS 3, neve ejn, sektor

Milan Pokorn,

ZS 3, neve

Kontakt

Podpis

.".,i

Khamoro o.p.s.

EmilVoráč

ZS 2, neve ejn, sektor
ZS 2, neve ejnli sektor

lng. Tomáš Fenkl

ept connector s.r.o,

lng. Martina Pádrová

ZS 1, neve ejn, sektor

*
*
*

*** *
***

*
*

EVRoPSKÁ unlr
Evropsk fond pro regionální rozvoj
lntegrovan regionální operačníprogram
Název projektu: reg.č. Cz.o6.4.5910.0/0.0/15_003/0009315 "Posíleníkapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 20L8-2O23"

ept connector s,r.o.
ZS 1, neve ejn, sektor

lng. Tomáš Musil

