Zápis z jednání Výběrové komise MAS Sokolovsko o.p.s.

Datum zasedání:

činnosti proběhlé od 3. 1. 2022 do 16. 2. 2022

Místo zasedání:

forma jednání na dálku

Přítomni:

forma jednání na dálku – emailová komunikace proběhla se všemi členy VK

Jednání výběrové komise proběhlo k výzvě:
•

výzva č. 21 IROP: „MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury VI“

Zdůvodnění formy jednání na dálku:
Vzhledem k velkému množství covid pozitivních osob nebo v karanténě apod. z řad členů Výběrové
komise není možné svolat jednání Výběrové komise (výběrový orgán MAS Sokolovsko) prezenční
formou v usnášeníschopném počtu účastníků. Z tohoto důvodu je nutné upravit proces věcného
hodnocení tak, aby proběhl plně v režimu na dálku. Způsob hodnocení, tedy zpracování podkladů
dvěma členy Výběrové komise a následné projednání a schvalování finálních kontrolních listů
Výběrovou komisí se nemění.
Jednání Výběrové komise k hodnocení výzev č. 21 CLLD IROP probíhá v režimu na dálku dle postupu
popsaného v záznamu o realizaci MAS Sokolovsko č. 4 ze dne 1. 2. 2022, tento postup byl
konzultován s ŘO IROP a je stejný jako byl použit i v roce 2021.
Zápis z průběhu činností v rámci věcného hodnocení, které proběhly do 16. 2. 2022 včetně:
Dne 3. 1. 2022 byli všichni členové Výběrové komise informováni emailem od manažerky
Programového rámce o ukončení příjmu žádostí o podporu do výzvy č. 21 CLLD IROP. Obdrželi
seznam přijatých žádostí a byli vyzváni k nahlášení střetu zájmu. Pozvánka na jednání Výběrové
komise byla odeslána členům ze strany administrativní pracovnice MAS V. Wojnarové dne 17. 1.
2022. Plánovaný termín jednání byl 31. 1. 2022, ale vzhledem k velkému množství covid pozitivních
osob a osob v karanténě bylo dopoledne 31. 1. 2022 zjištěno, že by se Výběrová komise nesešla
v usnášeníschopném počtu. Došlo k úpravě formy jednání do režimu na dálku.
V původně avizovaném termínu proběhla dne 31. 1. 2022 online videokonference, která se týkala
především programového rámce OPZ+ (viz samostatný zápis k OPZ+). Na tomto jednání manažerka
programového rámce IROP Ing. Hendrichová informovala přítomné členy o postupu věcného
hodnocení formou na dálku. Byl ošetřen střet zájmu. Také na jednání došlo k přiřazení členů
Výběrové komise ke zpracování podkladů pro hodnocení.
Dne 31. 1. 2022 následně obdrželi členové Výběrové komise e-mail se seznamem žádostí o podporu
(znovu pro rekapitulaci, seznam členové dostali už 3. 1. 2022), výzvou k nahlášení střetu zájmu
(relevantní pro ty, kteří nebyli na online jednání), potvrzení etického kodexu (všichni, kdo nejsou ve
střetu zájmu) a materiál k prostudování k postupu hodnocení (dle upraveného postupu vypracovala
manažerka programového rámce IROP písemně dokument o postupu hodnocení, studium tohoto
dokumentu nahrazuje prezenční školení členů VK). Členové VK mají možnost vznášet dotazy.
Odpovědi na dotazy budou zaslány všem členům VK (pokud dotazy budou).
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Z důvodu odlišného technického vybavení, které mají členové VK k dispozici, bylo možné etický kodex
podepsat elektronicky, vytištěný kodex podepsat rukou a zaslat zpět scan nebo fotografii, případně
jen napsat emailem prohlášení o souhlasu s etickým kodexem. Etické kodexy byly obdrženy zpět od
všech členů VK (mimo těch, kteří jsou na dané výzvě ve střetu zájmu).
Přehled zapojení členů VK:
Partner
Libavské Údolí
Horní Slavkov
Kraslice
Loket
Královské Poříčí
PhDr. Pavel Čáslava
Ing. Vladimír Mikeš
Hartenberg z.s.
Pomoc v nouzi,
o.p.s.
ept connector s.r.o.
Bc. Miloš
Bělohlávek
KČT, odbor Krušné
hory Sokolov
Mgr. Karel Fiala
Mgr. Lucie
Tereková
Ing. Tomáš Fenkl
Irena Lechanová
František Bartoň
Milan Hloušek
Obchodně
technické služby
s.r.o.
Mgr. Daniel Tomín

Zástupce v
orgánu
Ing. Petra
Gajičová
Mgr. Soňa
Kvasničková
Otakar Mika

Sektor a zájmová
skupin
Veřejný, 4

Etický kodex výzva č. 20

Veřejný, 4

Ano, elektronický podpis

Veřejný, 4

Ano, originál

Ing. Mgr. Petr
Adamec
Ing. Alfred
Gebauer
PhDr. Pavel
Čáslava
Ing. Vladimír
Mikeš
Ing. Erik Maca
Petra Slivoňová

Veřejný, 4

Ano, elektronický podpis

Veřejný, 4

Ano, scan

Neveřejný, 1

Ano, scan

Neveřejný, 1

Ano, scan

Neveřejný, 1
Neveřejný, 1

Ano, e-mail
Ano, scan

Ing. Tomáš Musil
Ing. Anna Filipová
Bc. Miloš
Bělohlávek
Ladislav Zoubek

Neveřejný, 1

Ano, scan

Neveřejný, 2

Ano, scan

Neveřejný, 2

Ano, scan

Mgr. Karel Fiala
Mgr. Lucie
Tereková
Ing. Tomáš Fenkl
Irena Lechanová
František Bartoň
Milan Hloušek
Pavel Novotný

Neveřejný, 2
Neveřejný, 2

Ano, originál
Ano, e-mail

Neveřejný, 2
Neveřejný, 3
Neveřejný, 3
Neveřejný, 3
Neveřejný, 3

Ano, e-mail
Ano, fotografie
Ano, e-mail
Ano, scan
Ano, elektronický podpis

Mgr. Daniel
Tomín

Neveřejný, 3

Střet zájmu hlášen předem telefonicky na
základě e-mailu se seznamem projektů ze
dne 3. 1. 2022

Ano, elektronický podpis

Členové VK, kteří byli ze strany kanceláře MAS na videokonferenci dne 31. 1. 2022 přiřazeni
k vypracování podkladů pro hodnocení, obdrželi dne 1. 2. 2022 zásilku s žádostí o podporu a
formulářem pro vypracování podkladů pro hodnocení. Termín k vypracování podkladů pro hodnocení
je do 13. 2. 2022.
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Členové VK (kteří nejsou ve střetu zájmu na dané výzvě) se po vypracování podkladů zapojí do per
rollam hlasování nebo se VK sejde k prezenčnímu jednání (dle situace a dle usnášeníschopnosti).
Podklady budou zaslány k prostudování před vlastním zahájení hlasování.
Dne 11. 2. 2022 byla zaslána pozvánka na prezenční jednání VK 23. 2. 2022. Následně bylo zjištěno
z reakcí členů VK, že by jednání nebylo usnášeníschopné. Dne 15. 2. 2022 byla proto zaslána
pozvánka na 24. 2. 2022, kdy se jeví jako pravděpodobné, že VK bude usnášeníschopná.

Přehled zapojení členů Výběrové komise do přípravy podkladů pro hodnocení

Žadatel

Registrační číslo žádosti

Název projektu

Člen VK připravující
podklady

Město
Sokolov

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017114

Chodník v ul. Závodu
míru od sil. II/210 k ul.
Slovenská, chodník u
komunikace II/210 u
ČS ONO, v úseku OK Stará Ovčárna
Modernizace chodníků
v ulici Nádražní,
Kynšperk nad Ohří

Ing. Mgr. Petr Adamec

Prodloužení části
chodníku v obci
Rudolec

Ing. Vladimír Mikeš

Město
Kynšperk
nad Ohří

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017159

Město
Březová

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017206

Mgr. Karel Fiala
Pavel Novotný
Milan Hloušek

Bc. Miloš Bělohlávek

Zapsala: Ing. Markéta Hendrichová, manažer Programového rámce IROP CLLD MAS Sokolovsko

Digitálně podepsal Ing.

Ing. Markéta Markéta Hendrichová
2022.02.16
Hendrichová Datum:
09:39:04 +01'00'

Ověřila: Ing. Ivana Jágriková, vedoucí manažer CLLD MAS Sokolovsko
Podepsal Ing. Ivana Jágriková
DN: cn=Ing. Ivana Jágriková,
c=CZ, o=MAS Sokolovsko
o.p.s., ou=1,
email=info@massokolovsko.eu
Datum: 2022.02.18 08:07:00
+01'00'
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