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Zápis zjednání Výběrové komise MA5 Sokolovsko o.p.s.

Datumzasedání:

í:
Místo zasedání:
Přítomni:

čas zasedán

27.8.2O2O
t4:30

-

16:30

školícímístnost statku Bernard, královské poříčí
dle prezenčnílistiny(přítomno 13z20 členů)

dále přítomné: lng. Markéta Hendrichová (manažer Programového rámce
l

ROP), Veroni ka Wojnarová (adm i nistrativní pracovnice kanceláře MAS)

Jednání výběrové komíse proběhlo k výzvám:

.
.

výzva č. 17 IROP: ,,MAS Sokolovsko - IROP - Řešení dopravní infrastruktury tV"
výzva č. 1,8 lROP: ,,MAS Sokolovsko - lROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učenílll"

1)

Úvod - schválení programu, zapisovateie a ověřovatele zápisu

Byla orovedena kontrola usnesení z minulého zasedání výběrové komise. Vzhledem

k obsahu

minulých usnesení (programový rámec PRV) z nich nevyplývají dalšípovinnosti pro toto jednání.

]ednání bylo zahájeno v 14.30 hodin konstatováním usnášeníschopnosti Výběrové komise. Za
zapisovate!e byla navržena Markéta Hendrichová, za ověřovatele Pavla Čáslavu.

Následovalo schválení programu, který byl součástípozvánky zaslané členůmVýběrové komise
předem elektronicky. Pí. Hendrichová upřesnila obsah jednotlivých bodů jednání. Výběrová komise
hlasovala o nížeuvedeném programu jednání a navrženémzapisovateli a ověřovateli zápisu.
Program jednání Výběrové komise dne 27. 8. 2020:

1)
Z|
3)
4)
5)

Úvod

- schválení programu jednání, určenízapisovatele

a ověřovatele zápisu.

Volba předsedy Výběrové komise
Školeník systému hodnocenív Programovém rámci lROP (aktuální stav procesu a kritéríí).
Přiřazení hodnotitelů k žádostem o podporu.
Diskuze, dotazy k Programovému rámci lROP.

Návrh usnesení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje výše uvedený program jednání a určuje zapisovatele
jednání Markétu Hendrichovou a ověřovatele zápisu Pavla Čáslavu,
Výsledek hlasování:k návrhu nebyly připomínky. Přítomno 13z2O členů.
Pro 12

hlasů

lJsnesení č. tl

41

proti 0

hlasů

zdržel se 1 hlasů

2O2O|VR

Výběrová komise MAS Sokolovsko schvaluje výše uvedený program jednání a určuje zapisovatele
jednání Markétu Hendrichovou a ověřovatele zápisu Pavla Čáslavu.
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2| Volba předsedy Výběrové komise
Pí Hendrichová informovala, že na valné hromadě partnerů v červnu došlo ke zvolení nového složení
Výběrové komise. Vzhledem k ročnímumandátu členůtohoto orgánu a skutečnosti, že se jedná o
prvníjednání od valné hromady partnerů, je potřeba dnes zvolit předsedu orgánu.
Návrh usnesení:

Výběrová komise MAS Sokolovsko volípředsedou pana Vladimíra Mikeše.
Výsledek hlasování: k návrhu nebyly připomínky. Přítomno t3 z
Pro 12 hlasů
U

proti 0 hlasů

2O členů.

zdržel se 1 hlasů

snesení č. 2 l 4 l 2O2O l VK:

Výběrová komise MAS Sokolovsko volí předsedou pana Vladimíra Mikeše.

3) Školeník systému hodnocení v Programovém rámci

|ROP (aktuální stav procesu a

hodnocení)
Pí. Hendrichová na úvod sdělila, že s ohledem na zajišiění usnášeníschopnosti je potřeba domluvit si
termín příštíhojednání Výběrové komise, kdy bude pokračovat proces hodnocení žádostío podporu
v programovém rámci lROP (projednání a schválení finálních kontrolních listů). lnformovala, že dnes
bylo dokončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, tedy ode dnešníhodne se počítá
lhůta 20 pracovních dní pro provedení věcného hodnocení.

Pí Hendrichová seznámila přítomné členy Výběrové komise se systémem hodnocení žádostí o
podporu v rámci Programového rámce lROP CLLD MAS Sokolovsko. ČlenovéVýběrové komise měli
k dispozíci vytištěnou prezentaci a vzor kontrolního listu, aby si mohli zapisovat poznámky.

Pí Hendrichová připomněla odkaz na směrnici Transparentnost hodnocení a výběru projektů,
zamezení střetu zájmů, dostupnou na http:/lmas-sokolovsko.eu/sclld/vvzvvl. ČlenovéVýběrové
komise byli upozorněni, že seznam kritériívěcného hodnocení je nově součástí výzev lROP.
Bylo připomenuto, jaký je systém hodnoceníje v lROP:

.
r
e
o

2 členovévýběrové komise zpracovávají podklady pro hodnocení. zasílajína kancelář MAs.
Podklady mohou zpracovat k danému projektu bud' dva hodnotitelé z neveřejného sektoru,
nebo jeden z veřejného a jeden z neveřejného sektoru.
podklady pro hodnoceníjsou zaslány kanceláří MAs členůmvýběrové komise - ti, co potvrdí,

že nejsou ve střetu zájmu v dané výzvě.
Jako podklady jsou předány (předány na místě přítomným, resp. zaslány emailem úschovnou)
také žádosti o podporu (a relevantní přílohy) - ti, co potvrdí, že nejsou ve střetu zá)mu.
Následuje druhé jednání výběrové komise, kde je vypracován finální kontrolní list.
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ČlenovéVýběrové komise byli seznámeni

.
c
r
o
.

s:

Formulářem kvypracování podkladů pro hodnocení, resp. formulářem kontrolního listu
(nutno vyplnit přidělené body a zdůvodnění).
Hodnotícími kritérii včetně systému bodového hodnocení. zároveň proběhlo školení
k systému hodnocení jednotlivých kritériívěcného hodnocení.
zaměřením jednotlivých výzev.
principy hodnocení vprogramovém rámci lRop (formální náležitosti a přijatelnost, věcné
hodnocení, závěrečné ověření způsobilosti projektu prováděné na CRR).
obsahem flash disku s podklady pro hodnotitele.

Byl domluven termínem dodání zpracovaných podkladů pro hodnocení (nejpozději do 16. 9, ZOza,
elektronicky či písemně) a termín dalšího jednání Výběrové komise 21.9.2O2O, 15 h.
Dále byl členůmVýběrové komise přečten Etický kodex, kterým je nutno se řídit. Etický kodex byi
následně pro jednotlivévýzvy podepsán těmi členy Výběrové komise, kteří nejsou ve střetu zájmu na
dane výzvě.

4|

Přiřazení hodnotitelů k žádostem o podporu (zpracování podkladů pro hodnocení
ve výzvách IROP)

Po zodpovězení všech dotazů a krátké diskuzi následovalo samotné přiřazení hodnotitelů.

Postupováno bylo dle směrnice č. 1 v aktuálním znění, včetně ošetřenístřetů zájmů. Přiřazení
proběhlo s přihlédnutím k tomu, aby bylo zamezeno střetu zájmů. ČlenovéVK obdrželi flash disk
s žádostío podporu včetně příloh, výzvou a formulářem kontrolního listu pro hodnocení. O
skutečnosti, že byl použit jako médium flash disk místo CD byl zpracován záznam o realizaci.

Pí. Hendrichová nejprve přečetla seznam projektů do jednotlívých výzev. Dále přítomné členy
výběrové komise vyzvala k oznámení případného střetu zájmů.
Vzhledem k dodrženíetického kodexu byli vyloučeni z hodnocení:

.
.

výzva č. 17 doprava lV:
o p. Kotilínek (město Kraslice) - žadatel
c p. Tomín - člen realizačníhotýmu projektu obce Dolní Rychnov
vyzva č. 18 školy lll:
6 pí Kvasničková (město Horní Slavkov)- žadatel
c pí Tereková - manželka starosty Horního Slavkova
o p. Adamec (město Loket) - zřizovatel partnera projektu

Dále bylo přihlédnuto k tomu, aby žádost nebyla hodnocena hodnotitelem, který má trvalý pobyt na
územíobce,kde má být realizace daného projektu:

c
o
c

p. Hloušek: Kraslice
p. Bartoň: Horní Slavkov
p. Novotný: Březová
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Diskuze, dotazy k Programovému rámci IROP

Byly zodpovězeny doplňujícídotazy.

Jednání bylo ukončeno v ].6:30 hodin.
V Královském Poříčí,dne 27.8.2O2O

Zapsala

:

Markéta Hendrichová

'**J

Předseda Výběrové komise: Vladimír Mikeš
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EVRoPSKÁ urute
Evropsk fond pro regionální rozvoj
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lntegrovan regionální operačníprogram
Název projektu: reg.č. Cz.06.4.59l0,0l0.0lL5_00310009315 "Posílení kapacit CLLD pro MAS,Sokolovsko na období20!8-2023"
financovanri z lntegrovaného regionálního operačníhoprogramu, specifick, cíl 4.2,

prezenčnílistina
Školícímístnost na Statku Bernard,

Název organizace
Libavské Údolí
ZS 4,

ve ejn, sektor

Horní slavkov
ZS 4,

ve ejn sektor

ZS 4,

ve ejnri sektor

Kraslice

- v, běrová komise

šochetní145, Królovské Po íčí,27.08.2020 čas 74:30 hodin

Jméno a p ijmení
lng, Petra Gajiěová

Mgr. Soňa Kvasniěková

Roman kotilínek

Loket
ZS 4, ve ejn,í sektor

lng. Mgr. Petr Adamec

královské po íčí
ZS 4, ve ejn, sektor

lng, Alfred Gebauer

ZS 1, neve ejn, sektor

PhDr. PavelČáslava
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EVRoPSKÁ urulr
Evropsh. fond pro regionální rozvoj
lntegrovan regionální operačníprogram
Název projektu: reg.č. Cz,O6.4,59/0.0/0.0/15_003/0009315 "Posíleníkapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na obdobÍ2OL8,2023"
cíl4.
ffiU,
ačního
fin
z
o

Název organizace

Jméno a p ijmení

Podpis
-,'^'l

ZS 1, neve ejn, sektor

Hartenberg z.s.
ZS 1, neve ejnt sektor

lng. Vladimír Mikeš

Bed ich Loos

Pomoc v nouzi, o.p.s.
ZS 1, neve ejn, sektor

Mgr, Robert Pisár

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

lng. Tomáš Musil/ lng. Anna Filipová

ZS 2, neve

ejn, sektor

Miloš Bělohlávek

ZS 2, neve

ejn, sektor

Mgr. Hana Bašková

ZS 2, neve ejn, sektor

Mgr. Karel Fiala

ZS 2, neve ejn, sektor

Mgr. Lucie Tereková
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EVROPSKÁ UN|E
Evropsk fond pro regionální rozvoj

*
*

lntegrovan regionální operačníprogram
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Název projektu: reg.č. CZ.06.4.59l0.0/0.0/15_003/0009315 "Posíleníkapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 20!8-2023"
fin
z
o
ního
ffiU,
cíl4

Jméno a p ijmení

Podpis

ejn, sektor

lng. Tomáš Fenkl

t\

ZS 3, neve ejn, sektor

lrena Lechanová

ZS 3, neve ejn, sektor

František Baňoň

ZS 3, neve ejn, sektor

Milan Hloušek

ZS 3, neve ejn, sektor

pavel Novotn

Název organizace
ZS 2, neve

ZS 3, neve

1-1rys

\\Ř

ejn, sektor

šočoeú.Oč o
Eoy-oLCu!

u-o

Mgr. DanielTomín

n

\

-

l-+

E t/bl-/ Chcl t-r4t

\-;Osp

lto\ul

W

//.*"V

A#,,l
<_*::l--s

Z,-/
0t\

